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 عرضِ ناشر

انکنارِ کمنال دینن و انکنار اتمنامِ در دینن  اصلکارهای نو و بی کردنداخل

، هر سنخن ننو و هنر دین بعد از تکمیل .عقائد باشند یا اعمال ؛باشدنعمت می

اصل، هر حیله و هر طریقه در دائرة شنریعت فضنول فعلِ جدید و هر عمل بی

 و ال یعنی و ضالل بشمار میرود.

های متنابع و پینروانِ ادینان متنأثر بعض طبائع در جوالن آمده یا از طریقنه

، مثنل مشناغل و محافنلِ یمحنافل مثل کارهای آنها و مشاغل و یشده کارها

دهند که دین خود و خداپرسنتیِ آنها در جامعة اسالمی به این نیت ترویج می

بننالعموم اینچنننین مننردم دارای  .دنننرنننو و مننزین عرضننه نمایخننود را خوش

خواهند که در باشند و میجذبات، حرارت و حمیتِ مذهبی از اثرِ خاصی می

د از دیگران سبقت برند. و بعضی قطع نظنر میدانِ عمل بر مذهب و عقائدِ خو

جلنب منفعنتِ نفسنانی و  از جذبه و شوقِ مذهبی فقط جهتِ اغراض ذاتنی و

کنند، و بجاآوری آنها را موجبِ مادی در دین سخنها و کارهای نو شامل می

دهنند و کسنی کنه از همننوائی و همکناری ثواب و برکت و تقرب قنرار می

نامنند. لنذا اگنر آنهنا مننع ین و دشمن و گستاخ میداباء ورزد او را بی یشانا

اصلِ آنها جلوِ آنهنا آشنکار کنرده د، و بدی و مضرتِ کارهای بینکرده شو

آیند و تنقید نسبت به خود را هنی  می شود، فوری برای مبارزه و معارضه در

رسننانی توانننند، و در هتننکِ عننزت و تمسننخر و اذیتگنناه تحمننل کننرده نمی

دازند، اما جاذبه و محبتی که در دلِ آن صاحبِ دعوت نسبت پرکننده میمنع
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بننه قننرآن و سنننت و پیننامبر اسننالم علیننه و آلننه وأصننحابه افضننل التحیننات 

علینه آن  م جهناد را بنرکند که علَباشد، مجبورش میود میوالتسلیمات موج

و دشمنِ دینن و جامعنة بشنریت در اهتنزاز درآرد، و  دشمنِ خدا و رسول 

وحیدِ خداوند شاهراه عبادت و ته را از بندگی و غالمی بندگان، ب مردمِ جهان

ادیانِ باطله، به سوی عدالتِ اسنالم و از رذائنل بنه سنوی  ذوالجالل و از ظلم

دنینا منتشنر  دهد، تا اینن کنه دیننِ اسنالم درفضائلِ اخالقی و انسانی دعوت 

د و سنلطة ی قرآن در اطراف و اکنافِ عنالَم پخنش گنردشود، و نغمة جانفزا

توحید بر عالمِ انسانیت مسلط شود، و چهرة شنرک و بندعت و احندای فنی 

الدین زیرپردة خجل و شرمندگی مختفی گردد و پنرچمِ اسنالم در نشنیب و 

فراز به اهتزاز درآید، و پرچم کفر و شرک و بدعت سرنگون گردد و حزبِ 

طان خائب و لشکرِ شی ،های دنیا و آخرت را نائل شدهخداوند مظفر و سعادت

 خاسر ماند.

قشنبندی والننا محمند عمنر ندانشنمند مکه اثر خامة أسنتاذ  اب زیر نظرکت
مشتمل بر اثباتِ توحید بنه عنناوینِ مختلفنه و  مجددی دامت فیوضهم میباشد

و عقائنند مشنرکین نسننبت بننه ذات و صننفاتِ رب  ،نفنی شننرک و مننذمتِ آن
 ة، بینان حکمنت و فلسنفالعالمین، تعریف علم غیب، نفی علم غیب از غیر اهلل

عبادتِ غیر اهلل، بیان وسیله و معنی وسیله و اقسامِ توسل، تفصیالتِ شرک فی 

، تعرینف آن، بیان سدّذرائع شرک، بیان تعریف بدعت و معننی مأخنذِ ةالعباد

بدع حقیقیه و اضافیه و فرق آنها، بیان فرق به اصطالحی بدعت، اقسامِ بدعت 
استحسان، بیان اسقاطِ منروج، بینان بعضنی مسنائلِ بین بدع و مصالحِ مرسله و 
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کتنابی منی باشند؛ متفرقه و بدعات متصوفه و جواب بعضی روایاتِ مبتدعین 
که خواننده اگر بنظنر انصناف و طلنب هندایت مطالعنه نمایند، مختصر است 

برایش یقینا  خضرِ راه ثابت خواهد شد. و ناگفتنه نمانند کنه در ردِ بندعات و 
ن چننین جالنب و مسنتند و مندثر در رشنتة خنود در زبنانِ شرکیات کتابی این

دان یک جلند فارسی تا هنوز منتشر نشده است، و سزد که هر مسلمان فارسی
اساس  از این کتاب را در خانه داشته باشد، تا این که بتواند زندگی خود را بر

تعلیماتِ قرآن و ارشادات پیغمبر اکرم صنلی اهلل علینه وآلنه وأصنحابه وسنلم 
 ستوار کند.ا

بختانه که عهدة طبنع و نشنر کتناب ننامبرده در سنهمیة اینن ناکنارة خوش
 اهلل. ذخیرة آخرت میشمارم. ان شاءق افتاد که برای خودم یک سعادت وخالئ

به هرحال، ما قاطبة مسلمین منأموریم کنه جهند بلینا نمنائیم، تنا زنندگی 
 گیرد.اساس تعلیماتِ قرآن و سنت صورت ب اعتقادی و عملی ما بر

کنندگانِ این کتاب التمناس دارم در پایان از خوانندگانِ گرامی و استفاده
دعواتِ صالحه کمک فرمایند، تا بتوانم نظینر اینن کتناب ه که این ناکاره را ب

 های سودمند دیگری را طبع و نشر نموده بجامعة مسلمین تقدیم نمایم.کتاب
 

 ه الربرة وعلى من تبعهم إىل يوم الدينوصلى اهلل على صفوة الربية حممد وآله وأصحاب
 

 له عبدالرحمن کراچوی غفر الراجی إلی رمحة اهلل

 هن 1311محرم الحرام سال  11





 
 

 تقاریظ علماء کرام

 برکاتهم حضرت موالنا سلیم اهلل خان صاحب دامت -1

 مدير و شیخ الحديث جامعه فاروقیه، كراچی

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 الم على عباده الذين اصطفىاحلمد هلل وكفى وس
شمشیرِ بران بنر اشنراک و بندعاتِ »کتاب مستطاب بیشتر مواضع اما بعد: 

مدلفه حضرت العالم موالنا محمد عمر صاحب دامت برکاتهم العالیه  «دوران

مطالعنه کنردم و مسنتفیض شندم، ماشناء اهلل حنقِ را و عمت فیوضهم الصافیه 

 تحقیق را ادا کرده اند.  

 ز تو آید و مردان چنین کننداین کار ا

اهلل و تطبیننق در میننان عقائنند مشننرکین اولننین و عقائنندِ بننمننذمتِ اشننراک 

ت و تحقینق یمبتدعین زمانة حال، و اثبات حقیقتِ توحید و ذکر خواص الوه

و ننداء غینر اهلل و غینره، دانستن مسئله علم غیب و حاضر و ناظر و مختار کُل 

برای کدام عالم دین ناممکن نیسنت ولنی  بدین نمط تحریر کرده اند که اگر

 باشد.مشکل و مستبعد ضرور می

فقنه و اقنوال کتنب و  ه از دالئل قرآنکنریم و حندیث شنریفدر هر مسئل

بزرگانِ سلف انباری جمع کرده اند که بعد از آن مجالِ انکار بناقی نخواهند 

و هنر تعداد دالئل قرآنیه از صدها تجاوز نموده اسنت  ضعای موماند. در بعض
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ا حواله، مزین کرده اند. بعد از آن بر بدعات و رسوماتِ قبیحه چنان بدلیل را 

بحث کرده اند که قباحت و شناعتِ آنها واضح و روشنن گشنته اسنت، و در 

اثناء کالم تاویالتِ مبتدعین و دالئلِ اوشان را ذکر کرده پنردة مکنر آنهنا را 

انند. اهنل فصیل کار گرفته از تو در ذکر بدعات و رسومات  ،پاک نموده اند

 مستفید شوند.از آن علم را الزم است که این کتاب را حرز جان سازند و 

کنم که رب العزت جل وعال این سعی محمود را در حقِ مدلف دعا می

 را ازو مستفید گرداند.      م مشکور سازد و خلقِ خودعالّ

 

 سلیم اهلل خان. والسالم علیکم ورمحة اهلل 
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 موالنا سبحان محمود صاحب مُدّظلهحضرت  -2

 یمدرس و ناظم دارالعلوم، كراچ

 اما بعد:؛ احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى

روزِ آفرینش تا امروز  باطل ازحق و پیکارسنت اهلل در عالم این است که 

ست که این امر نیز مسلّم اا قیام قیامت جاری خواهد ماند. وتجاریست، و

تر قویاشد وحق مقابلش قوتِ فتنة باطل شدید وقوی باشد در هرچند که 

 باشد.می

درین زمانِ پُرآشوب کنه فتننة بندعت عنالَم را فنرا گرفتنه اسنت، کتنابِ 

کنه اثنر خامنة حضنرت  «شمشیر بُران بنر اشنراک و بندعاتِ دوران»زیرنظر 

باشنند، بننرای قمننع و موالنننا محمنند عمننر نقشننبندی مجننددی سننربازی می

سندِ سنکندری ثابنت ای ناقابلِ تسخیر و و بدعت قلعه تن شرکساخکنریشه

 خواهد شد.

مدلفِ نامبرده الئقِ تبرینک و تحسنین اسنت کنه درینن کتناب مسنتطاب 

دالئلی که از قرآن و احادیث نبوی و اقوالِ علماء و فقهناء گِنردآوری کنرده 

ا شود کنه حنق نصنح لِلنه را ادانگیز است و بال خوفِ تردید، گفته میحیرت

کرده است. از ایزد متعال امیدواریم که این کتاب را نافع و مقبول گرداند، و 

 مدلف را جزای خیر عطا کند، آمین.

 رعایت اهلل عفی عنه       العبد سبحان محمود

 استاذ حدیث دارالعلوم کراچی          مدرس و ناظم دارالعلوم کراچی 

 هجری.  1313یکم ذیقعده سنه 
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 شمس الحق صاحب مدظله حضرت موالنا -3

 یكراچ دارالعلوم ثياستاذ حد

 احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى
سنت و بدعت، از قرونِ ماضیه جاری  نبردو  ،مخاصمة ایمان و شرک

ای خوشنما  نگهای نَو و چهرهدر هر قرن و زمان شرک و بدعت بر است،

تالی شرک و کفر، کارهای شود. و هر مبتدع و مببرای خداع امت هوایدا می

ان حالی که شقاوتِ آنکند، در حق و عین دین و سنت ظاهر میبرخویش را 

هتاب آشکاراتر است، در بارة ت و ظلمت کارِ آنها از آفتاب و مو نحوس

      ﴿است: چنین اشخاص حق تعالی فرموده 

     ﴾    :(1)[154]کهف . 

ای نهاست که چون فتشامل حال امت محمدیه خداوند تعالی خاص فضل 

، یا رفض و خروج و ارتداد درین امت خواه از نوع شرک و بدعات

م و قلم، سربرآورد، برای سرکوبی آن حق تعالی چنان رجالِ کار و اهل عل

کند که آنها در میدان آمده بر هر محاذ، آن دار پیدا میگفتار و کر صاحبان

دالئلِ قاطعه و براهینِ ساطعه  بادهند و می هفتنه و اهلِ فتنه را دعوتِ مبارز

کنند، تا آن که حق و صواب و دین و سنت های آن فریب، پاره پاره میپرده

این طور گردد. و چرا از کفر و شرک و بدعات و ضالت بطورِ نمایان ممتاز 

                                           
برندد كده در زندگانى دنيا بر باد رفت و آنان گمان مىكسانى كه كوشششان »ترجمه:  -1

 .«كننددر عمل خودشان نيكى مى



   

 ﴾10﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

َهَذا اْلِعْلَم  ْحِمُلَي» :فرموده است عمة نباشد که سید األنبیاء صاحب هذه األ
 َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلنَي َوَتْأِويلَ  ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه َيْنُفوَن َعْنُه َتْحِريَف اْلَغاِلنَي

می گیرند و را به عهده  علمدر هر قرنی، افراد عادلی پاسداری ». «اْلَجاِهِلنيَ 

تحریف غلوکنندگان و تأویل اهل باطل و دروغ نادانان را از دین می 

 .«زدایند
درین زمانه که در همه اطرافِ عالَم شنرک و کفنر و بندعات و منکنرات 

در بدعاتِ متنوعه بنام دینن و  عام شده اند، و مدعیانِ اسالم و عشق رسول 

جاهلینت و شنرک جلنی و  شریعت مبتال هستند، و در هرکارِ زندگی، رسنومِ

خفی را راه داده اند، انتهائی ضروریست کنه بنرای قمنع شنرک و بندعات و 

اهل علم و قلم تقریری و تحریری احیاء سنن نبویه در هر قریه و شهر مساعی 

 روزافزون شود.

 را تیزتر بخوان چو محمل را گران بینی 1حدی         

ر بران بر اشراک و بدعاتِ شمشی»درین وقت، پیشِ ما تصنیفِ لطیف بنام 

از مجاهدِ ملنت عالمنه فهامنه حضنرت موالننا محمند عمنر صناحب  «دوران

نقشبندی مجنددی دامنت برکناتهم آمنده اسنت کنه در آن فاضنل مصننف، 

حقیقتِ سنت و بدعت و تلبیسات اهنل شنرک و ضناللت و اننواع بندعات و 

. و مسنائلِ بینان فرمنوده اسنترسوم جاهلیت را بطرزِ عجیب و بغایتِ تحقیق 

                                           
عرب می گویند: حدا اإلبل = با آواز خواندن شترها را به جلدو رانددو و كسدی را كده در  -1

 ی شتران بيت می خواند حدی خوان می گویند. ]مُصحح[.هنگام سفر با قافله
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مثال  مسئله علم غیب و حاضر و ناظر و نذر لغیر اهلل و غیره که در آنهنا  مشهور

را فرینب لنوح  سنادهمسنلمانان بنافی کنرده، سازی و دروغعاهل بدعات ملمّ

دهند، را بغایت تحقیق و صواب تحریر کرده است. هر مسنلمان بایند کنه می

 حرزِ جان بسازد.این کتاب را برای حفظ عقائد و ایمانِ خود 

باری تعالی عالمه موصوف را از جمیع امت جزای خینر عطنا بفرمایند، و 

 این کتاب را برای جملة اهل ایمان مشعلِ هدایت بگرداند، اللهم آمین.

 

 له احقر ابوطلحه شمس الحق غفر

 استاذ حدیث دارالعلوم کراچی
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 حضرت موالنا قاری غالم رسول دروازی بدخشانی -4

 حديث رحمانیه، كراچیمدرس دارال

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

احلمد هلل الذي خص أهل التوحيد بدراسة كتابه املبني والصلوة والسالم على 
  أشرف الربية حممد النيب األمي األمني وعلى الذين بذلوا جهدهم يف إبالغ الدين.
باع اما بعد: نباید که اهمیتِ توحید را در زاویة نسیان گذاشته و ضرورتِ ات

را الابالی دانسته و تردید شرک و بدعت را ضیاعِ وقت خنود شنماریده، سنر 

ه ن توحیند و سننت را بناینرم گذاشنته بخنواب غفلنت روی، و داعبه بنالین نن

ساختن آنهنا باشنی، چنرا کنه اینن در های گوناگون نواخته در پی بدنامحربه

ت. )العیناذ حقیقت روگردانی از کتاب و سنت و اختیارنمودن دشمنی آنها اس

 باهلل(

خاصنیتِ شنرک و  و، و اتباع، نجات ابدی توحید باید دانست که پاداش 

سبب تباهی  جراثیم موجود در شرک و بدعتبدعت، هالکت ابدی است. و 

تزوجت »فرمایند: می /ابن تیمیه  شیخ االسالم. چنانچه می باشد هردو عالم
.= حقیقنتِ ران الدنيا واآلخررةاحلقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خس

کافر و بدعت فاجر با یکدیگر ازدواج نمودند، پنس زینان دنینا و آخنرت از 

تزوجت بدعة األقروال ببدعرة »و بعضی علماء گفتنه انند: . «آنان به دنیا آمد
األعمال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إال وأوالد الزنا يعيشون يف برالد 

بدعت اقوال و ا عمال با هم ازدواج نمودنند، = . والبالد اإلسالم تفج منه العباد



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾25﴿ 
 

 

 

زن و شوهر به عروسی و امور بعد از آن مشغول بودنند، دینری نگذشنت کنه 

 .«ها و شهرها را فرا گرفتنداوالد زنا در کشورهای اسالمی پیدا شدند، و بنده
فاسنق را مردمنان بنر صنحبت  فرد موحد و متبنعِو در زمانِ سابق صحبتِ 

دادننند، چنانچننه عالمننه الحسننن بننن علننی ابومحمنند مبتنندع تننرجیح می عابنندِ

وإذا رأيت الرجرل أد  » فرماید:می لسنةالبربهاری الحنبلی در کتابش شرح ا
الطريق واملذهب فاسقًا فاجرًا صاحب معاصي ظاملًا وهو من أهل السنة فاصرحبه 

فًا متحرفرا واجلس معه فإنك لن تضرك معصيته وإذا رأيت عابدًا جمتهدًا متقشر
فال جتالس معه وال تسمع كالمه وال متش معه يف الطريرق   بالعبادة صاحب هو

هر گاه شخصی ظالم را دیدی که به فتهلك معه.  هفإين ال أمن أن تستحلي طريق

فسق و فجور آغشته بود، اما از اهل سنت و جماعت بود با او همنشنینی کنن؛ 

گاه دیدی شخصی عبادتگزار، زاهد رساند، و هر زیرا گناه او به تو ضرر نمی

و از دنیا بریده بود، اما از اهل بدعت بنود بنا او مجالسنت مکنن، سنخن او را 

مشنو و با او در راهی مرو؛ زیرا من می ترسم هم رنو او شوی و با او هالک 

قال أمحرد برن  د:نگارو أبوالفرج الشیرازی در کتاب تبصره خود می. «گرد
أول ما ينشأ مع أهل السنة واجلماعة فأرحبه وإذا رأيته حنبل: وإذا رأيت الشاب 

امام احمد بن حنبنل = .مع أصحاب البدع فأيس منه فإن الشاب على أول نشوئه

فرموده است: و هرگاه جوانی را دیدی که با اهل سنت و جماعت )نشسنت و 

برخاست دارد و با آنان( بزرگ می شود، با گشایش صدر از او امید )صالح( 

باش، و هر گاه جوانی را با بدعت گنزاران دیندی، از او منأیوس شنو؛  داشته

  .«زیرا جوان بر نشأت اول خود به پیش می رود
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 و از روی مضمون قول رومی:

 هرکسننی را بهننر کنناری سنناختند

 مینننلِ او را در دلنننش انداختنننند
 

اهل حق همیشه در اشاعتِ توحید و سنت و امحاءِ شنرک و بندعت بنظنر 

 :/قول شیرازی  آمدند و از روی
 هر گلی نو ز گل رخی یاد همی دهد

 گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو
 

اکابر این قوم را شیوه همین بود که شنیدی، پس بحمد اهلل فرزنندانِ آنهنا 

خویش در اشاعت توحید و سنت و امحاء  ر دیاری که باشند، مانند اکابردر ه

ان رسناندن برنامنة نبنوی کار ایش ؛ندیآمی شرک و بدعت سرگرم عمل بنظر 

را تحمنل منی  و طعن و تشنیع مبتندعینرا پذیرفته مصائب  بوده  ودر این راه

رساندن مسایل عقیدوی و توحید بنه عمنوم منردم  ، بلکه خوشی آنها درکنند

اگنر تنو  .قیل و قنال خوفی از، نه آنها را طمع جاه و مال و نه آنها را می باشد

باالی طاق گذاری یقین خنواهی کنرد کنه  نمائی و تعصب را بدیدة دل غور

خینر و  ةن دعناآ جناب موالنا محمد عمر عمت فیوضهم یک داعی است، از

، حنق ملنت یست ازان چمنستان و یادآوریست از یناد اکنابرپر ثمر یک شاخ

سبحانه و تعالی چنین فرزندانِ توحید را همیشنه در سنایة الطناف و مرحمنت 

نهنا بهنره ورگردانند آمنین بمننه وکرمنه امت را از فیوضات آ ،خویش داشته
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قوم در  1العمیم. و این کتابِ موالنا در حقیقت جامعِ آن مسائلیست که در زُبر

و اکثر و بیشترِ آن بزبانِ اردو که اهنل فنارس از  آمده  است؛جاهای مختلف 

عرق رینزی بسنیاری، آنهنا را ه الحمد هلل که حضرت موالنا ب .بهره اندآنها بی

نموده و آنها را از لباسِ اردو معری و به زیور لباس فارسی منزین یکجا جمع 

قنوم و گنام زن جنادة مسنتقیم و  تا که همگی بردارننده فینوض اکنابرساخته 

 طریقِ حق شوند.

مرضیاتِ خویش محفنو  و انعام ه حق سبحانه و تعالی موالنا ممدوح را ب

 و مصروف دارد آمین.

 نزیل کراچی –غالم رسول عفی عنه 

 1103سپتامبر سنه:  3، 1313شوال سنه  4رخه مد

                                           

﴿قدرآن كدریآ آمددس اسدت: زُبر به معندای كتابادا. در  -1             ﴾ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمه مولف

طن اسنت، و تخصیص جمیع محامد مر احدی را که اول و آخر و ظناهر و بنا

، و واحدیست که کمنال آثنار بدون نمونه ی سابق منشی و مبدع عوالم است

و چنه عناصنر و  چه ارواح و چه اشباح ؛وجود همه اکوان از اثر کمالِ اوست

بدون مشارکتِ و همه اوصاف و ثنای کمال، مر ال شریکی را که  .چه افالک

از هنر اتفناقی در دنینا افتند ، موجودات استمدبر و متصرف و قیومِ همه غیر 

 و هرچه آید از او آید. او دست

سیدی را که اشرف نوعِ موجودات و برای عنین دهنر  و سالم، مر ةو صلو

آن که سیدِ بنی عدنان و جنامع مکنارم األخنالق و  ؛تمثل مردمکِ چشم اس

ختم الرسل و صاحب المعراج و افضنل البشنر و قاسنم الجننان و الکنوثر کنه 

مبعوی بود به اسود و احمر، و اکمال دینن و شنریعت و سننت و هندایت، بنا 

وجود ذیجودِ او متعلق بود. و از انوار شریعتش و ضیاءِ سننتش ادینانِ باطلنه و 

سده و بدعاتِ مروجه مضمحل و محو گردینده و شنریعتِ غنراء و مذاهبِ فا

و  ،گر گردیده استچون آفتابِ عالمتاب بر منصة اکوان جلوهاو سنتِ بیضاء 

و سالم بر آل و ازواج و اصحاب گنرامیش کنه قناطع حبائنلِ شنرک و درود 

، و مروجِ شریعت و هاساس بدعات طاغیان و مبتدعان بودماحی قامعِ طغیان و 

 صارِ حق و سنت و اعوانِ ایمان و احسان بودند.ان
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اما بعد: این رساله ایست مختصر در مذمت و ردِ اشراک و بدعات که بنه 

تنألیف ین موضنوع ا اولین رسالة که احقر در .اخوان نوشته شد رخیالتماسِ ب

اما چون که در غایت اختصار بود، لذا نفعش بود  «وتداإلیمان»به اسم کردم 

فتن  زیرا که درین زمانِ پُر ؛واستم که نفع این موضوع اعم گرددقلیل بود، خ

فراگرفتنه و امنت را از را ، بالخصوص و دیگر بالها عمومنا  عنالم 1این دو بال

و جلنو بعضنی  ،برده اند. شاید موجب هدایت و رهنمای سنتِ سنیه گرددبین

 را از اکبر الکبائر باز گیرد.

 خري عون وبالقبول جدير.ونسأل اهلل التوفيق والقبول وهو 
مه و ، یک مقدآناین رساله را به دو حصه تقسیم کردم که در حصة اولی 

ل و غیره آورده شد که همه آنهنا در مضنامینِ تمهید و چند ابواب و چند فص

ذم و ردِ اشننراک و دالئننل و توابننعِ آنسننت. و در حصننة دوم بیننانِ بنندعات و 

توضنیح ف اسنت، و در آخنرش سنت و ابواب و فصنولِ مختلنبیان و  ،رسوم

لف ة مخناو بیان احوال فرقنبر آن  ودیو رد ،بدعات و ممنوعات و شرکیاتِ

 است.

                                           
 شرک به اهلل و بدعت در دین. ]مُصحح[. -1



 
 

 مقدمه

 در بیان اهمیتِ عقائد

و نجات و عذابِ اخروی بر عقائد است، و  ،باید دانست که مدارِ ایمان و کفر
 اعقائد اصل دین و ایمان است، بلکنه ایمنان معبنر از همنین عقائند اسنت، امن

. فوز و فالح و نجاتِ اخروی تعبیر شده استاعمالِ صالحه به اسالم از  عموما 
منحصر بر ایمان اند نه بر اعمال، اعمالِ صنالحه فنرعِ دینن انند، اصنلِ دینن و 

شود نه به فروع و شاخ اساسِ اسالم عقائد اند. بقاءِ درخت به بیخ و اصول می
ا بریدنِ شاخ باما  ؟درزشی داراچه . اگر بیخ بریده شود، شاخ و برگ و برگ

تواند که دیگر شاخ و برگ آورده سالها بماند. مثنل دل و و برگ درخت می
دماغ در انسان اصل اند و سائر اعضاء فرع اند، اگر دست و پا و گوش و بینی 

توانند کنه زنندگی کنند، و چشم بریده و بیرون کرده شوند، باز هم انسان می
ورد، یا از بنین بنرود، اینن همنه محنو و مضنمحل ولی اگر دل یا دماغ بهم خ

د، بلکنه همنه قنوای اینن شنوگردند، و دائره زندگی تنو شده منقطع میمی
بیننی کنه چنون بنر قلنب سنکته اند. نمی 1جوارح در حققیت از قلب متشعشع

 ماند و نه سماع گوش و نه غیره.آید نه نورِ چشم میمی

 دل چو شد رونقِ حیات بشد
 

 کائناات بشاد تو شدی جمله
 

                                           
 متشعشع = درخشندسو ساطع. ]مُصحح[.  -1
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گنردد، همینطنور از شنان ننابود میچنانچه از رفتنِ دل همه اعضاء و قوای
نبودن عقائد، وجود اعمالِ صالحه و تقوی و نگهداشت از معاصنی هنم ننابود 

 گردند.می

 آنچه مردان را رساند با مراد
 

 اعتقاااد و اعتقاااد و اعتقاااد
 

 مأخذِ عقائد از کجاست؟

سِ آنها قرآن مقدس و حندیث مننور اسنت. لهنذا مأخذ عقائد صحیحه و اسا
شنوند، عقائد از کتاب اهلل و سنتِ متواتره ثابت می 1بمصداق، األصل باألصل

فقط  رای اثباتِ عقائد کافی نیست، از آنخبرِ واحد اگرچه صحیح باشد، اما ب
گردد نه عقیده، چنانچه در کتبِ قنوم معنروف اسنت، و بنرآن عمل ثابت می
 باشد. یمصحابه و تابعین و تبع تابعین  وراتفاقِ جمه

آنچه درین زمانه مبتدعین گذشته از خبر واحد، بلکه از احادینثِ  اخطار:

بنیاد مشائخ علمی و ضعیفه و موضوعات و قصص و حکایات و چرندهای بی
کنند، قطع نظر در عقائد بلکه در اعمال هم اتباع طریقتی خود ثابت و نقل می

و ضاللت است. فقط حدیثِ ضعیف در فضنایل اعمنال آنها سراسر گمراهی 
بسنا کنه از خنواب و چنه ضناللت،  2اعتبار دارد و بس و این گمراهان بادینه

کنند، از ایشان پُرحذر باید بنود و خیاالت پیران مفسد خود عقائد را ثابت می

                                           
 اطع ثابت می گردند. ]مُصحح[.األصل باألصل = مسائل ماآ و كليدی با دالیل ق -1

 بادیه = دشت و صحرا. ]مُصحح[. -2
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از تألیفاتِ شان اجتناب باید کرد، مگر آن که به تنقید بصیرت مطالعنه کنرده 
 بقول خواجة شیراز:باشی، 

 پنننری نهفتنننه رُخ و دینننو در کرشنننمه و نننناز
 فتاده عقل بحیرت که این چنه بنوالعجبی اسنت





 

 تمهید دوم

جنت فقنط ایمنان و توحیند  متوجه باید شد که وسیلة نجاتِ اخروی و دخولِ

سرفرازیِ آخرت از همین دو چینز حاصنل  وسرخروئی  است، فوز، کامیابی،

ه ، بلکنه بنادهدوحید نه صرف تعلیمِ یقنینِ اخنروی شود. ایمان و اسالم و تمی

دهند، و اینن جهنان طریق صحیح دارالقرار والخلود را هنم آخنرت قنرار می

بنیاد را فقط و فقط وسیلة حصولِ آخرت و محلِ کشاورزی نتائجِ اخنروی بی

را و وسنیلة نجنات از عنذاب اخنروی  .کنندو منزل سفر اثبنات و معرفنی می

کننند. چنانچننه در حینند و احتننراز از شننرک مقننرر میمنحصننر در تحصننیلِ تو

 فرمودند: ی کریم بنمرویست که  حدیثِ متفق علیه از معاذ 

ُكوا بِِه َشْیًئا، َوَحقَّ اْلِعَباِد َعََل  اهللَفإِنَّ َحقَّ »  اهللَعََل الِْعَباِد َأْن َيْعبُُدوُه َوالَ ُيْْشِ

ُك بِِه  َب َمْن الَ ُيْْشِ  .«َشیًْئاَأْن الَ ُيَعذِّ
بال شبه حقِ خدای ذوالجالل بر بندگان اینست کنه عبنادت و بنندگیِ او »

آن بنده شریک نگردانند و حقِ بنده بر خدا آنست  هی  چیزی را با او کنند و

 .«به او هی  چیز را شریک نکند، عذاب ندهد که
، چونکه خالق و مالک و رازق و ربِ تمام مخلوقات اهلل  تبصره:

واجب نیست، اما چون که او رحمن و  یت پاکِ او کسی را حقاست، بر ذا

رحیم است، مقتضای رحمتِ او آن است که بندگان محتاج خود را از راهِ 

پاداش در مقابلة اعمال خیرشان طبق ایفای وعدة خود لزوما  و کرم مرحمت 

به حق العباد علی اهلل مجازا  تعبیر در زبانِ شرعِ مقدس دهد، این را  نیکو
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یقینی است، اما  و لو پس از عذاب طوالنینجاتِ موحد از دوزخ  .کنندیم

عتقاد شرک مُرد او را ابدا  نجات نیست، خداوند ذوالجالل ا مشرک که با

 ﴾            ﴿ فرماید:می
  [.111 ]النساء:

آمنرزد؛ )ولنی( کمتنر از آن را بنرای هنر را نمی)اهلل( ک بنه او خداوند، شر»

 «آمرزد.کس بخواهد )و شایسته بداند( می
مسنلم از  امامشفاعت هم نصیب موحدان است مشرک را شفاعت نیست. 

 فرمودند: که پیغمبر روایت نموده  ابوهریره 

ی کنه در حالد میرب ماز امت ر کهه» «َشْيًئا ِباللَِّه ُيْشِرُك ال ُأمَِّتي ِمْن َماَت َمْن»

 َمْنِل ِهَى»ه: آمندو در روایتِ ترمذی و ابن ماجه  «شریکی بخدا نیاورده است
مستحق شفاعت کسنی اسنت کنه در حنالی منرده ». «َشْيًئا ِباللَِّه ُيْشِرُك ال َماَت

 .«باشد که بخداوند هی  چیزی را شریک مقرر نکرده است
کند و بظاهر هم مدمن است، امنا ن میشخص دعوای ایما وقاتبلکه بسا ا

مشرک است، در دنیا مسلمانست و در آخرت در زمرة مشرکین داخل  ةًعقید

پرسنت، درینن دوزخ فرستاده خواهد شد، چنانچه اکثر عوام قبرپرست و پینر 

 زمره داخل اند. قال اهلل سُبحانه:

﴿       ﴾ [601وسف: ي]. 

آرند اکثر مردمان به اهلل تعالی، مگنر در آن حنالی کنه ایشنان ایمان نمی»

 .«کنندشرک هم می
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بنیناد داخنل مالحظه باید فرمود و احتیاط باید کرد تا که در این زمنرة بی

دارد کنه شنما را کشنان  نینروبطنورِ خفینه هزارهنا  للعنةنگردی، ابلیس علیه ا

 برند. شعربتان را از بین ایمانکشان در شرک برده 

 ای بسننننا ابلننننیسِ آدم روی هسننننت
 

 پننس بهَننر دسننتی نباینند داد دسننت
 

 در تمهید انتباه

انسانی  باد که حقیقتِ توحید و عرفانِ خداوندی فطرتِ 1معلوم خاطر عاطرت

که مخلوق شده اسنت در فطنرت و طبیعنت او  است، یعنی انسان از روز اول

پلیدی مثل سو را ببنین کنه مالنکِ حیوان مثال   .2ندتوحید را مودع فرموده ا

شناسد، دیگر هرکه قریب خانة او آید امیر باشند ینا غرینب، عنام خود را می

کند، و برای گزیدنِ او میدود، اما چنون آقنای باشد یا خاص، بر او حمله می

کنار میبنرد. اینن  دهند، تملنق و شناطری دربیند دُم را حرکت میخود را می

ده است محض مقتضای طبیعتِ او همین است کنه دان یادرا کسی به او امتیاز 

کنند. امنا گریزد ینا حملنه میچسپد و از ناآشنای خود میبر محسنِ خود می

انسان قوی الفطرت که مفطور برای موالشناسی است، اگر منعم حقیقی خود 

پس او  تر کی باشد؟را نداند و به دَورِ دیگران بچرخد، پس از او کودن ودنی

گردد کنه معلوم میکنیم  از سو و خرس و خوک هم کمتر باشد. اگر فکر

                                           
 عاطر = عطردارو خوشبو. ]مُصحح[. -1

 مودع فرمودس اند = به ودیعت گذاشته اندو  قرار دادس اند. ]مُصحح[.  -2



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾32﴿ 
 

 

 

ند، چنانچه در فطرتِ او خوردنِ اغذینه کانکار نمیاز معبودِ خود ً  ةانسان فطر

نهاده اند، اگر هر قدر گرسنه گردد، گیاه و علف اگرچه مجانا  در دست آید 

ً  مجبنور ةباشند، فطنر 1منانکند، اما اگر غله یک کیلو بنه صند تواستفاده نمی

هر انسنان  لذا .کندرا بخرد و بخورد، از کثرتِ قیمت خوف نمی آناست که 

حتنی غلنط باشند،  روش عبادتشد، اگرچه دارنوعی قبول  هخدا را مجبورا  ب

د کنه قناهری سنتندان، اما میاهلل را قبول نداشته اندهامان هم اگرچه  وفرعون 

 ما هست.همة باالی قدرتِ 

   سری نیست که سرّی ز خدا نیستدر هی

 گواهِ این موضوع است: حدیث متفق علیه از ابوهریره 

. ُيَمجَِّساِنِه َأوْ  ُيَنصَِّراِنهِ  َأوْ  ُيَهوَِّداِنهِ  َفَأَبَواهُ  اْلِفْطَرِة، َعَلى ُيوَلدُ  ِإالَّ  َمْوُلودٍ  ِمنْ  َما»
             ﴿ُثمَّ َيُقوُل: 

      ﴾  :هر نوزادی بر فطرت ». [«00]روم

به دنیا می آید و این پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی و یا 

   ﴿سپس این آیت را تالوت فرمود:  کنند.مجوسی می

                

﴾ «[ ات را با حقّ گرایى تمام به سوى این دین بگردان. پس روى ]دل

                                           
 تومان = معادل دس ریال؛ واحد پول مروج در ایران. ]مُصحح[. -1
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[. ست ]پیروى کناز فطرت الهى که مردم را بر اساس آن پدید آورده ا

 .«پذیرد. دین استوار این استآفرینش خداوند دگرگونى نمى
رای خداشناسنی خنالقِ اهلل استعداد و صنالحیتی اسنت کنه بن ةمراد از فطر

دیعت فرمنوده اسنت، و جبلنت کائنات در بدء تخلیق در جوهرِ هر فرد بشر و

گنری از انسان بر همان مفطور شده است، یعنی در آتشکدة قلب هنر بشنر اخ

 این امانت نهاده اند که اگر نفخ معلمینِ خیر شامل حالش گردد، روزی شعلة

گردد، و امنا اگنر ش، خودبخود نمودار میسوزِ کفر و شرک از جوهرخرمن

دین گردینند، از و پیننرانِ بننی کننافرخورده معلمننینِ شننر و مننادر و پنندر دسننت

 گردد.بدتر می 1انسانیت بیرون رفته از هر الیعقل

تان از این دعوای عمومی ما اشکال و ترددی پیدا در ذهن گرامی شاید

اگر و  ؟!کندشد که مشرک و کافر چگونه توحید را، من وجه تسلیم می

 ؟.کرددانست چگونه شرک میخدای برتر و بزرگ را می

احوال مشرکینِ عرب و  با نظری سریع در تانبرای دفعِ این اشکالِ ذهنی 

 شود. مشاهده میکفارِ قریش 

وجه این اشتباه این گردیده است که فهمیده اند که هر کسی که اقرار  

کند و به او اعتراف دارد، او موحد است و کسی هستی خدای ذوالجالل می

این مغالطة بزرگ است که مالیان و  ؛که منکر است او مشرک است و بس

و اند  جا دادهمریدان و معتقدانِ خود در ذه پرست پیرانِ مبتدع و شرک

                                           
 ند )نمی داند(و و كنایه از حيوان است. ]مُصحح[.ال یعقل = آن كه درک كردس نمی توا -1
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 (1)[151]یوسف:  ﴾       ﴿مخالف 

است، بلکه اصل توحید آنست که از تمام عقائد شرکیه و اعمال و افعالِ 

مرتکب برخی و  ردهمشرکانه عموما  محترز باشد نه آن که از بعضی احتراز ک

 .دیگر باشد

م و خنواص شود، مالحظه کنید که عنوازی درج میاز عقائدِ مشرکین چی
 بنینو مابنه االمتیناز  ؟ها مرتکب انند ینا ننهبهمین انیرمبتدعین و بریلویین و پ

 شود یا نه؟.ایشان و مشرکین دیده می
 حال عقائدشان از روی قرآن مقدس اینست:

1- ﴿     ﴾ :و اگر از آنان » [78]الزخرف

 .«بپرسى، چه کسى آنان را آفریده است، به یقین گویند: خدا
2- ﴿       ﴾  :[52]لقمان 

و اگر از آنان بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده است، قطعا »

 .«گویند: خداوند
3- ﴿           

             

                                           
[ آورندد مگدر آنكده آندان ]بده ندوعىو بيشترشان به خداوندد ایمدان نمدى»ترجمه:  -1

 .«اندمشرک
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﴾ [06ونس: ي](1)شنده و . اینجا اقرار دارند که رازق و مالک و ک

 است. یکننده و مدبرِ امر اهلل تعالزنده

4- ﴿            

             

      ﴾  :مشرکین (2)[78 – 78]املؤمنون .

 اهلل تعالی است. ،اقرار داشتند که مالکِ عرش و فرش و آسمان و ربِ همه

1- ﴿             

        ﴾  :77]املؤمنون – 

اقرار داشتند که احکم الحاکمین و شهنشاهِ کل و صاحب اختیار و  . (3)[78

                                           
دهد؟ یا كيسدت كده بدر بگو: كيست كه شما را از آسمان و زمين روزى مى»ترجمه:  -1

را از مردسو و مدردس را  ها مالكيّت و حكومت دارد؟ و كيست كه زندسها و چشآگوش
كندد؟ بده [ را تدبير مىآورد؟ و كيست كه هموارس امور ]جاان هستىاز زندس بيرون مى

 .«زودى خواهند گفت: خدا
بگو: اگر معرفت و شناخت داریدو بگویيد: زمين و هدر كده در آن اسدت از »ترجمه:  -2

بگو: مالك  شوید؟ىخواهند گفت: از خداست. بگو: با این حال آیا متذكّر نم كيست؟
[ در خواهند گفدت: ]آنادا هدآ هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟آسمان

 «پرهيزید؟[ نمىسيطرس مالكيّت خداست. بگو: آیا ]از پرستش بتان
بگو: اگر معرفت و شناخت دارید ]بگویيد:[ كيست كه ]حاكميّدت مطلدو و[ »ترجمه:  -3

اش به كسى ]از او پناس دهد و برخالف خواسته فرمانروایى همه چيز به دست اوست و
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 صاحب اقتدارِ اعلی، اهلل جل شأنه و عزّ برهانه است.

1- ﴿         ﴾  :[02]النحل. 

0- ﴿            

 ﴾  :درین هردو جا اقرار کردند که قادرِ مطلق که (1)[687]األنعام .

 مشیتِ جمیع امور در اختیارِ اوست اهلل سبحانه و تعالی است.

3- ﴿         

     ﴾  :اینجا اقرار کردند  که  .(2)[16]العنکبوت

 متصرف علی االطالق اوست.

1- ﴿            

                                                                                          
ها[ فقط براى خداست. بگو: پس چگونه [ پناس ندهد. خواهند گفت: ]این ویژگىعذاب
 .«؟كنندشوید ]و از راس خدا منحرفتان مى[ نيرنگ و افسون مى]بازیچه

اگدر  شریك و همتا قرار دادند به زودى خواهند گفدت: اهللكسانى كه براى »ترجمه:  -1
ورزیدیآ و نه پدرانمانو و نه چيزى ]از حالل خددا را خواست نه ما شرک مىخدا مى

 .«كردیآ[ حرام مىخودسرانه
و اگر از آنان بپرسىو چه كسى آسماناا و زمين را آفریدس و خورشيد و مداس »ترجمه:  -2

نددس [ گردارا رام كردس استو البته گویندد: خداوندد. پدس از چده جادت ]از راس حدوّ
 .«؟شوندمى
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  ﴾  :باران و  فرود آورندةاقرار دارند که  .(1)[10]العنکبوت

 آرندة نباتات او است.بیرون

15- ﴿         

 ﴾  :اقرار کردند که عزیز و علیم همان ذات مقدس  .(2)[8]الزخرف

 است.

11- ﴿     ﴾  :خدا را  (3)[50]الزخرف

 گفتند.رحمن می

12- ﴿         ﴾  
 .(4)[65]يونس: 

13- ﴿       ﴾  :[00]الروم. 

                                           
و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبدى را ندازل كدردو آن گداس از آن »ترجمه:  -1

 .«زمين را پس از پژمردنش زندس ]و سر سبز[ ساختو البته گویند: خداوند
و اگر از آنان بپرسى چه كسى آسماناا و زمين را آفریددس اسدت؟ بده یقدين »ترجمه:  -2

 «ند دانا آناا را آفریدس استگویندو ]خداوند[ پيروزم
 «پرستيدیآخواست آناا را نمىو گویند: اگر ]خداوند[ رحمان مى»ترجمه:  -3
[ یا نشسته یا ایستادس ما را و چون به انسان رنج برسدو به پالوى خود ]خفته»ترجمه:  -4

 «خواندبه دعا مى
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14- ﴿       ﴾  :هاین جاا در .[7]الزمر 

کشا و دافعِ بال هم اهلل جل دهنده از مصائب و مشکلاقرار داشتند که نجات

 است. جالله

11- ﴿        ﴾  :[12]العنکبوت. 

11- ﴿        ﴾  :[05]لقمان. 

10- ﴿        ﴾ :[55 ]يونس. 

از این آیات معلوم شد که وقت مصائب خاصه مراجعه به آن خدای برتر 

 2و شیخ اإلسالم عثمانی 1کردند نه غیر، ولی بقول صاحب روح المعانیمی

 هابه پیر هزمان ما در عین همین حالت هم بدبختان پیرپرستان مبتدعو عوام 

 3تران از شرک مشرکین قدیم مزمنکنند، معلوم شد که شرکِ شمیرجوع 

ایم که در عین همین حالت ان نقال  شنیدهشده است. ما بارها از معتقدین پیر

 کنند. العیاذ باهلل.و فرزندانش را ندا می 4غریب شاه

                                           
هدد.   و 1211صاحب روح المعانی = عالمه محمود آلوسی بغددادی متولدد سدال:  -1

هجری می باشد. در رد بر اهل هوا و مبتددعان آرای محكمدی  1211متوفای سال:  
 دارد. ]مُصحح[.

از  اسدت كدهاشارس به مفتی محمد تقی عثمانی حفظه اهلل صاحبِ تكملة فدتح الملادآ  -2
 شخصت های علمی جاان اسالم در عصر حاضر می باشد. ]مُصحح[. 

 مان درازی بر آن گذشته باشد. ]مُصحح[.مزمن = دیرینهو آنچه كه ز -3

 غریب شاس= نام یكی از پيران كه در شبه قارس ارادتمندانی دارد. ]مُصحح[. -4
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13- ﴿   ﴾  :اقرار داشتند که کاشِف  .[65]الدخان

 عذاب اهلل جل و عال است.

د بیان عقائدشان از قرآن مقدس، و بهمین مضمون احادیث بون ای

 صحیحه به کثرت آمده اند.

 ان را باید شنید:رکشم حاال از کتبِ سیرت و تاریخِ معتبر عقائد

بنای کعبه  مشرکان هنگامنویسد می 141ص  1در طبقات ابن سعد ج  -1

معلوم شد که  «کنیمبنا  کاش ما خانة خدای خود را»، لو بنينا بيت ربنا گفتند:

 گفتند.خدا را رب خود می

وقت بنای کعبه و هدم : نویسدمی 250ص  1در سیرت ابن هشام ج  -2

به این کار خیلی از عذاب خدا ترسیدند، حتی که کسی جرأت نکرد  آن

توقف کردند که روز نه باش و دیگران تا یک .، مگر ولید بن مغیرهشروع کند

، از این کار دست می کشیمکنیم ورنه قدام میاگر ولید را عذابی نرسید ا

شان از خوفِ . ظاهر است که دلهایإن الناس هابوا هدمها وفرقوا منهگوید: می

 خدا لبریز بود.

اللهم ال هم در طبقات و سیرت مذکور نوشته است که دعا کردند:  -3
نیست که زده و ترسانیده نشویم، جز این ای اهلل ما خوف». نرع إمنا نريد اخلري

 خواستند.. معلوم شد که دعاء هم از خدا می«ما ارادة خیر داریم

نویسد که: وقت تعمینر بینت می 141ص  1ج  و نیز در طبقات مذکور -4

اهلل مشوره کردند که باید درین تعمیر مال حالل باشد، حرام نباشد که عذابِ 
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شند کنه در  انسنتهدالنخ.  ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم إال طيباآیند. خدا می

 شان مالحظه عظمت و کبریائی خدای ذوالجالل بود.دلهای

 در داسنتان اینذاء بنالل حبشنی 345ص  1ج ابنن هشنام در سیرت  -1

 أالشقی القلب امینه بنن خلنف خطناب کردنند:  به صدیق اکبر  :نویسدمی
منن وجنه تنرس خندا هنم . معلوم شد که این بدبختاناملسكني هذا يف اهلل تتقي

 شتند.دا

چنون که روز فتح مکه آمده است:  11ص  1ج  ذکورنیز در سیرت م -1

لقد أكرم اهلل أسريدًا ان ال : شنید، گفنت عتاب ابن اسید صدای اذان بالل 
پنیش از . خدا  اسید )پدرِ مرا( عزت داد که يكون مسع هذا فيسمع منه ما يغيظه

می شنید باعنث خشنم او را نشنید؛ زیرا اگر این صدا را مُرد که این صدا  این

 دانستند.. معلوم شد که ایشان عزت و ذلت را از خدا میمی شد

کننه هننند بننه  نویسنند، در قصننة طویننلمی 301ص  1ج نیننز در سننیرت  -0

ای ابنا عتبنه! اهلل تنرا بلنی پنس ». نعم فجزاك اهلل خريًا يا أبا عتبةابولهب گفت: 

دانسنتند، میزا دهننده سزا دهنده و جنمعلوم شد که خدا را  «جزای خیر دهد

ون عنلوردن خنود ابوجهنل مآبه ایمنان چنانچه وقت بشارت فاروق اعظم 

هنم  (فرعونِ این امنت)مثل ابوجهل ملعون  .به جئت ما وقبح اهلل قبحكگفت: 

 دانست.سزا را از جانبِ خدا می

نویسند کنه چنون کنافران گفتنند کنه: می 301ص  1نیز در سیرت ج  -3

ماد که تا حال کافر بود، آمد و گفت: اگر من محمد مجنونست، ض محمد 
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  ،شاید خدا او را بدسنتِ منن شنفا بدهند. َيَديَّ َعَلى َيْشِفيِه اللََّه َلَعلَّرا ببینم ،

 گفتند.معلوم شد که شفادهندة امراض هم خدا را می

فرمایند: جنناب می در ترمذی موجود است که عمران بنن حصنین  -1

کننی؟ را گفت که: ای حصین تو چند معبود را عبادت میپدرِ م رسول اهلل 

گفت: شش در زمین و یکی در آسنمان، پنس پرسنیدند: تنو بنرای محبنت و 

؟ پدرم گفت: آن را که در آسمان را دمقرر کرده ایخوفِ خود کدام یکی 

 دانستند.خدای برتر و اعلی میاهلل را است. معلوم شد که 

گاو   ه؟چاه باود رب العالمین عقائدِ مشرکین نسبت بذات و صفاتِ

 باید کرد

و صنفات او عقائند و  در موضوع ذات پاک واجب الوجنود علمای کرام 

تصورات مشرکین را تفصیال  و تطویال  ذکنر کنرده انند، منا بطنورِ خالصنه و 

 کنیم.اختصار چیزی تقدیم می

 :بود ایمان و عقیدة مشرکان این 

( مالنکِ همنه 3ازق همه اهلل است. )( ر2خالقِ همه کائنات است. )اهلل ( 1)

( 1( مندبرِ امنور اهلل اسنت. )1( محینی و ممینت همنه اهلل اسنت. )4اهلل است. )

( صناحب اختینار و 3( شهنشاهِ کل او اسنت. )0مالکِ تمام کائنات او است. )

( متصنرف علنی االطنالق 15( قادرِ مطلق اهلل است. )1اقتدارِ کامل اهلل است. )

( 13( پیداکننندة نباتنات اهلل اسنت. )12رندة باران اهلل است. )( با11اهلل است. )

( 11کشا و دافع البالء اهلل است. )( مشکل14عزیز و علیم و رحمن، اهلل است. )
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( 10( کاشنف العنذاب، اهلل اسنت. )11منجی از مصائب و شدائد، اهلل اسنت. )

دا ( از خن13منرض، اهلل اسنت. )شنافی و دهننده عزت و ذلنت و جنزا و سنزا 

( در وقت شندائد او را ننداء 25خواستند. )( و دعاء از اهلل می11ترسیدند. )می

شان از عظمنت ( دلهای22ترسیدند. )( از جالل و هیبتِ او می21کردند. )می

 دانستند.( خدا را واحد و از همه اعلی می23لرزیدند. )و کبریائی او می

 شانذکر بعضی از اعمال و وظائف

 2( تعظننیم شننعائر اهلل3. )(1)کردننند( حننج می2کردننند. )بننه می( تعمیننرِ کع1)

( خدمتِ بینت اهلل و حجناج 1ند. )گفت و لبیک میکرده ( عمره 4کردند. )می

داشنتند، ( روزه می0اهلل البالغه(. ) حجة 1خواندند )ج ( نماز می1کردند.  )می

( 1(. )11ع دادند، )سورة انعام می ة( زکو( .)3)صحیح مسلم فضائل ابوذر 

کردننند. ( نننذر می15اهلل(. ) حجددةکردننند. )ابننوداود و غننالم و بننرده آزاد می

)بخاری کتاب الصوم و مسنلم کتناب اإلیمنان و ترمنذی بناب وفناء الننذر و 

کردنند، )طبقنات ( ابتداء تحریر بننامِ خندا می11. )هلية(ابوداود باب نذر الجا

                                           
 هجری از حج منع شدند.  صحیح بخاری و صحیح مسلم. 1سنه -(1)

شعائر جمع شعيرس به معنای نشانه و عالمه است. و مراد ازشعائراهلل نشانه هدا و مواضدع  -2
كه از تابعين مشاور استو می فرماید: شعائراهلل تمام آن "عطا"ی باشد. تعالی م عبادت او

مدی  "حسن"چيزهای است كه خداوند متعال به آن امر نمودس ویا از آن باز داشته است.
از  "الجدامع ألحكدام القدرآن"معلومات بيشتر به تفسير . برای"هی دین اهلل كله"فرماید: 

 ]مُصحح[. ود.مراجعه ش 2/31عالمه قرطبی
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ردنند، در قنرآن مقندس ک( قسنم بخندا یناد می12(. )251ص  1ابن سنعد ج 

مذکور  فاطر. ع آخر 22، و پ 1، نحل ع 14، و پ 13، انعام ع 3 ارةجابجا، پ

چهنار  لصندیقه  –( نکاح صحیح در ایشان هنم رواج داشنت 13است. )

. )بخاری کتاب النکاح(. منها نکاح الناس اليومقسم نکاح بیان کرده فرمودند: 

اهلل(.  حجةفطرت مستقیم بودند. ) ختنه و غسلِ جنابت و تمام خصائلِ ( بر14)

 (.4کردند. )انفال ع ( استغفار می11اهلل(. ) حجةکردند، )( ذبح و نحر می11)

 صاحب اخالق و اوصاف حمیده بودند

حلبینه  ةالنبویه بر حاشیه سنیر ةغیور و صاحبِ عزت و ناموس بودند، )سیر -1

نواز و مهمنان -2(. «توحید و شرک کی حقیقنت»کتاب: از ( بر گرفته  1ج 

صنادق الوعند و العهند بودنند، چنانچنه  -3اربابِ سماحت و سخاوت بودند. 

 کتبِ احادیث و سیر مشحون اند.

حاال با اینقدر خوبی که داشتند، فکر بایند کنرد کنه بناز هنم  :ملحة فکريه

بنه قرآن مقدس اوشان را کافر و مشرک معرفی فرموده، وعید عنذاب ابندی 

از کنافران چیز از باب توحید مانده بود که ایشنان را  ، پس چهآنها داده است

 ؟!نکرده بود جدا

 :شودجوابِ این تفصیال  گفته می 

 انکشاف حقیقت توحید
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ر عنوام و بعنض خنواص بندان اوال  یک اشتباهِ بزرگ و غلط فهمنی کنه اکثن

شنود، بگنوشِ بعد از آن پرده از روی توحیند بلنند می .شودمی ند ازالهیمبتال

گردند، بنرای دانسنتنِ جه و ملتفت باید شد، اینجا دو چیز مشتبه میهوش متو

با وجود یکی تسلیم توحید در جانب اثبات  ؛توحید اول آنها را امتیاز باید داد

عبادت و عرفان واجنب الوجنود اسنت، فقنط در همنین ینک پهلنوی  کثرت

بنرای ، اثباتی مع عدم نفی جانبِ منفی. دوم اثباتِ توحید و عرفنان و عبنادت

مثال  کسی خدا را یگانه  .است، با نفی پهلوی منفی ذات واحد محض و مطلق

در تمنام امنور ینا  ،کند، ولی بنه همنراه ایننشناسد و عبادت میداند و میمی

ند، و نفی آن دامیتحقِ عبادت و تصرف و غیره امور غیر اهلل را هم مس یبعض

ا را به همین طنور اثبنات و دیگری هم خد .داردغیر، من کل الوجوه روا نمی

کنند و دهد، و نفیِ صنریح میکند، ولی غیری را اصال  با او استحقاق نمیمی

داند، جماعتِ اولنی مشنرک اسنت و منفی میعبادت برای غیر را اعتقادا  هم 

همین بود عقائد جمیع مشرکین عالَم از اول تا آخر. و جماعتِ دوم موحد اند 

 است و بس. و اسالم برای تمیز همین امر

اکثر عوام و بعض  گاه کنیم، در می یابیم کهن به اطراف مانو چون امروز 

داننند در بالی اول گرفتار اند، و خود را موحند می خواص از مالها و مشائخ

! و اگر دارندة این عقیده موحد است، پس چنرا ابوجهنل و ابولهنب 1فهیهات

                                           
 31هياات = چه دور استو و در مقام تحسر و تأسف استعمال می شود. این واژس در آیة:  -1

 سورة مؤمنون آمدس است. ]مُصحح[. 
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ثابت باال  در چنانچه با دالئلمشرک اند که ایشان هم همین عقیده داشته اند، 

و منشأ این غلط فهمی این است که شیطانِ منردود و ملعنون چونکنه  نمودیم.

و شنرک انسان را از جهننم نجنات داده داند که توحید دشمنِ انسانست و می

 آن .کند که توحید حقیقی برایشان منکشف نگنرددوسیلة نار است، سعی می

توحیندِ حقیقنی د و ربنک جلنو او منیرا ملمع کرده بصورت مزخرف بالشنر

همین عقینده ه آن را تصدیق کرده تا دم موت ب لامةکند، آن دنی امعرفی می

شود، حاالنکه واحد دانسنتنِ خندا مطلقنا  و مشرکین حشر می از زمرةمانده و 

عرفان و عبادتِ او مطلقا ، توحید نیست، بلکه این مقتضنای فطنرت و طبیعنتِ 

زیرا که انکارِ خندا از قندرتِ  ؛آن را نقل کرده است انسانست که در هر قرن

متفنق  خداونندصنفات و عبنادت  درکفنر  ةائمنبیشتر انسان خارج است، لذا 

 اند.بوده

وجه نزاع و موردِ نزاع فقط پهلوی دوم در هر قرن گردیده است، و بهمین 

سنرِ شان در قرن بعد قنرن بنر پهلو انبیاء با مخالفین در نزاع و جهاد و اصحاب

 پیکار بودند. 

 :دالئل دیده شوند 
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1- ﴿             

    ﴾  :(1)[53 – 53]الصافات. 
ان را منهدم کرده ایشان را همین ضرب إال اهلل بود که بنیان آلهة ایش

و شتم و  هدفِ سبّ †آورد که انبیاء ناراحت کرده بر سرِ پیکار می

باال گردیدند که هفتاد نبی و مبلا بر سرِ یک منبر شهید  ریت ةآماجگاه و نشان

 بودند.متفق میدر آن ان خود رکشمکردند، نه فقط جانب اثبات که می

2- ﴿            

   ﴾  :(2)[3 – 4]ص. 
ر نفی خاطمشرکینِ عرب از تصورِ یک معبود بیگانه نبودند، فقط ب

ها و گستاخی نواع مختلف اذیتا بارا  بارگاهِ رسالت  معبودان دیگر

 دند.آزر

3- ﴿          ﴾ 
 .(1) [43]اإلسراء: 

                                           
شد: معبود راستينى جز خداوندد [ بودند كه چون به آنان گفته مىآنان ]چنان»ترجمه:  -1

معبدودان خدویش را بده خداطر  گفتند: آیا ماو مى. كردند[ نيستو سركشى مى]یگانه
 .«[ شاعرى دیوانه ترک گویيآ؟]سخن

[ معبدودان را آیدا ]همده. و كافران گفتند: این ]فرد[ جادوگرى دروغگوست»ترجمه:  -2
 .«یك معبود قرار دادس است؟ بى گمان این چيزى شگفت است
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موجب نفور ایشان بنود، ننه آن کنه  به سوی پروردگار یکتاهمین دعوت 

 ند.قبول نداشت خدای به همراه شریک را

4- ﴿         ﴾ 
 .(2)[43]الزمر: 

 است. یکتا بودن اهللاینجا نیز علتِ تنفر ذکر 

1- ﴿             

    ﴾  :(3)[21]غافر. 
ای خدا مطلقا  منکر نبودنند، دراینجا نیز صاف واضح است که ایشان به ند

 کردند.را نکار میواحد ال شریک 

    ﴿حال مشرکینِ سابقین هم همین بود: قوم نوح: 

         ﴾ قوم عاد:  (1)[15وح: ]ن

                                                                                          
یش و چون پروردگارت را در قرآن تناا یاد كنىو با نفدرت بده پشدت خدو» ترجمه: -1

 .«برگردند
و چون خداوند به تناایى یاد شودو دلاداى كسدانى كده بده آخدرت ایمدان »ترجمه:  -2

 .«شودآورند متنفّر مىنمى
شددو انكدار این ]كيفر[ از آن است كه چون وقتى خداوند به تناایى یاد مدى»ترجمه:  -3

داورى بدا [ آوردید. پدس ]ایندكشدو ایمان مىكردید. و اگر به او شرک آوردس مىمى
 .«خداوند بلند مرتبه بزرگ است
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﴿         ﴾ 
         ﴿. قوم ثمود: (2)[07]األعراف:

     ﴾  :قوم مدین: (3)[31]هود .﴿  

      ﴾  :(4)[70]هود. 
، قبول داشتندخالصه مشرکین سابقین هم پهلوی اثبات را بمع اشتراک 

 الشریک احدوخدای شان پهلوی منفی و اثبات فقط موردِ تنازع و کشمکش

و بس، و همین است حال اکثر عوام عالم و بعض خواص درین زمان،  بود

شود که: خدای ذوالجالل بجمیع امورِ خود احتیاج غیری ه ایشان گفته چون ب

ندارد، گویند: مسلّم اما دوستانِ خدا و پیرانِ کامل اختیاراتی و نازی در 

خدا رد  گردد، و هرچه گویندمردود نمیحضرت الهی دارند که خواستةشان 

 کند. نمی

                                                                                          
« یعدو »و « یغوث»و « سواع»و « ودّ»و گفتند: معبودانتان را رها نكنيد و »ترجمه:  -1

 .«را وا مگذارید« نسر»و 
را بپرسدتيآ و  هلل[ تنادا ااى تا ]ما را دعوت كنى كدهگفتند: آیا ]نزد[ ما آمدس»ترجمه:  -2

 .«دند رها كنيآپرستيآنچه را كه نياكانمان مى
رفدت. آیدا مدا را از گفتند: اى صالحو پيش از این در ميان ما به تو اميد مى»ترجمه:  -3

 .«پرستيدند؟دارى كه نياكانمان مىپرستيدن آنچه باز مى
دهد كه آنچده را كده نياكانمدان گفتند: اى شعيب آیا نمازت به تو فرمان مى»ترجمه:  -4

 .«پرستيدند رها سازیآمى
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کند و در خداوند متعال مالحظه کسی نمیباید دانست که نعوذ باهلل، 

تواند که به گردد و کسی نمیمتأثر نمی هی  فردیآنچه بخواهد از کمال 

اندازی کند، پس وای و صد دست شغیر دستور او در کارخانة خدائی او

 ایه.وسیده و این کاالی زبونِ بی مپین اعتقادِ ا وای بر

 

 

 

 †اسوة انبیاء 

 :نبیاء خاتم األ ةاسو

﴿                

     ﴾  :(.1)[21]األنعام 
 زالنهِ واحند انند، بلکنه ا ییکتائنه صرف داعی و مدعی  امام المرسلین 

 .کرده اندسوای اهللِ واحد اعالنِ برائت 

 :÷ خلیلوة اس
                                           

دهيد كه با خداوند معبودانى دیگدر هسدتند؟ بگدو: ]مدن آیا شما گواهى مى»رجمه: ت -1
دهآ. بگو: جز این نيست كه او معبود یگانه اسدت و مدن از آنچدهو [ گواهى نمىچنين

 .«شویدو بيزارمشریك قایل مى
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﴿              

            

     ﴾  :(1)[4]املمتحنه. 
اقرار و اظهنارِ برائنت و اعنالن عنداوت و نحو همان ه امام الموحدین نیز ب

 بغضاء با معارضین فرمودند.

 :‡و ابنای او  اسوة یعقوب
﴿              

           

  ﴾  :(2)[255]البقرة. 

                                           
به راستى كه برایتان در ابراهيآ و آندان كده بدا او همدراس بودنددو سرمشدقى »ترجمه:  -1

پرسدتيد چون به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جداى خددا مدى -وستنيك
ایآ و بين ما و شما براى هميشه دشمنى و كينه پدید آمددس بيزاریآ. به شما ناباور شدس

 .«است تا اینكه تناا به خداوند ایمان آورید
بده آیا هنگامى كه مدرگ یعقدوب فرارسديدو حاضدر بودیدد؟ آن گداس كده »ترجمه:  -2

پرستيد؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابدراهيآ فرزندانش گفت: پس از من چه مى
 .«پرستيآ و ما فرمانبردار او هستيآو اسماعيل و اسحا و آن معبود یگانه را مى
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شان اقرار وحدتِ صرف برای ینخالصه دعوای تمام شرائع و انبیاء و متبع

پنس منردِ  .بهمنراه اظهنار و اعنالنِ برائنت از غینر اهلل است بال مشارکتِ غیر،

 مدمن را باید که به اسوة انبیاء اقتداء کند نه بدنبالِ آباء و اجداد بدود.

، بناز و بسوزد شته شودکیا بلکه شانِ مسلمان آنست که اگر اذیت شود و 

هم به ذاتِ و صفاتِ واحند ال شنریک کسنی را شنریک نکنند. مثنل پرواننة 

هنای داغ شقی در وقتِ نیمروز بنر سنرِ ریو 1که امیه توحید بالل حبشی 

کنرد کنه از توحیند تهدیدِ کشتن می می نهاد و او رابر سینة او سنوِ بزرگ 

در زینرِ چننین  عاشنقِ رسنول  برگردد، باز هم آن پروانة توحیدِ لم یزلی و

  .گفت: أَحَد، أَحَد، محمد رسول اهللآواز میا مصائب ب

بنه اهلل واحند ال کنه  است؛ ایشان کنیز رومی بود لزِنِّیره  ال دیگرو مث

کنرد و بناز هنم ، ابوجهل او را به اقسام عنذاب معنذب میشریک آورده بود

و  لنت شندتا اینن کنه از گشت، تنافشانش جدا نمی أَحَد أَحَد از زبان گهر

 ندکور شد، مشرکین گفتند: او را الت و عزّی کور کرده ا ور و کوب بر سر

که به آنها کفر کرده است، چون او شنید، گفت: مرا خدای منن کنور کنرده 

ال شنریک او را  احدواهلل است و من هرگز الت و عزّی را قبول ندارم، دوبار 

 .ا شدندو بدین گونه مشرکین رسوبینا فرمود، 

 .ِمْنُهْم اْجَعْلَنا اللَُّهمَّ ،این بود توحیدپرستیِ مدمنانِ اول

                                           
 اميه = اميه بن خلف از سران مشركين در مكهو كه در غزوة بدر كشته شد. ]مُصحح[. -1
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 یگردد که چه حکمنت اسنت توحینداینجا سوالی وارد خاطر بعضی می

للعنالمین  حمةست و برای همین دعوت نعلنین رآنتِ اببرای اثکه نزولِ قرآن 

 د و بنر ، و چهرة مبارک، روز اُحد رنگین شنهدر وادیِ طائف پُرخون شد

دندانِ مبارک کسر آمد و شهسوارانِ اسالم بنرای اینن دعنوت دل و جگنر و 

کردند، باز هم با این اهمیت در یک جا از قنرآن و حندیث فدا گوش و بینی 

 .؟!شودنامِ توحید دیده نمی

ة سَرپوشننیده اینسننت کننه، چننون مقصننود از ایننن همننه جننوابِ ایننن نکتنن

خاشاک جادة توحید بود که شرک ها تصفیه خس و ها و فداکاریجانفشانی

از جادة توحید ضد ثانی خنود  آنخارهای  ةتصفی با استچونکه ضد توحید 

گردد، گویا این تعلیم عملنی بنود کنه وجنود توحیند بننام و نمودار میبخود 

 . بناسنتآنرا دورکردن، اظهنار و اعنالن عملنی  آن نمود نیست، بلکه مزاحم

نمنودار بخنود منسنتان عنالم خنود برکندن شرک، گل و گلزار توحیند در چ

 گردد، دعوای رسم و اسم بغیر نفی ضدش ارزشی ندارد.می

کردنسنت بنر واحند و ، توحید و ایمان و اسالم فقط و فقنط یقینخالصه

مضمون کلمنه  است وانکار و نفی غیر او از ذات و صفات او سبحانه و تعالی 

را از خنار و سننو  است، نفی مقدم اسنت از اثبنات تنا زمنیننیز همین طیبه 

آید، همچنین تا اوال  نفی شرک نکننی و راهِ ریزی بکار نمیصاف نکنی تخم

بخشد، از این اعتقاد صاف نکنی، اگر هزارها بار اثبات توحید کنی نفعی نمی



   

 ﴾13﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

نفی مقدم از اثبات در قنرآن مقندس منذکور  ‡وجه در دعوتِ تمام انبیاء 

 ست.دانندة تفسیر پوشیده نی است، چنانچه بر





 

 

 باب اول

 آنت ممذید بعناوینِ مختلفه و نفیِ شرک و در بیان اثبات توح

 «معبودی جز او برای شما نیست» ﴾    ﴿عنوان - 8
و همه ع اثبات معبودیتِ آن ذاتِ واحد فرموده بصورت حصر درین موض

تا  آن مقدس از نوح ، تقریبا  سیزده جا در قرمعبودان غیر او را نفی کرد

شان مختلف این مضمون را ذکر فرموده اند که تمام سور در خاتم األنبیاء 

 درین دعوت متفق و به اندازی عجیب و مدثر خلق را دعوت کردند.

کنه بنه چنه ببنین  «کیست معبود، غیر اهلل» ﴾   ﴿ عنوان -2

. اینن مضنمون ه است!ر اهلل هم کردحدانیت، نفی غیاندازی عجیب با اثبات و

و پ  0، قصنص ع 25، و پ 1انعنام ع سورة ، 0را در مقامات مختلفه مثل پ 

 طور، ع آخر و غیره ذکر فرموده است.سورة  20

شود که غیر اهلل کیستند که از عبادت آنها احتراز الزم حاال سوالی پیدا می

 است؟ 

شند، همنه غینر انند مثنل جواب این سوال اینست که هرچه ماسنوی اهلل با

، شمس، قمر، ستاره، نبنی، فرشنته، ولنی، اننس، 1شجر، حجر، قبر، صنم، وثن

                                           
 . ]مُصحح[.صنآو وثن = به معنای بت -1
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و غینره  1بحر تفسیر کبیر، ،روح المعانیابن جریر، جن، دیو و پری. در تفسیر 

بینان   مرا ابنن عبناس  ین آینه، شان نزول ا_مَا کَانَ لِبَشرٍ+موجود است که 

ز علماء یهود و نصاری در جواب دعوتِ حق فرمودکه ابورافع قرظی و غیره ا

خواهید که مثل عیسنی تنرا عبنادت گفتند که: مگر شما می سرورِ کائنات 

 وال بعثري بذلك ما غريه بعبادة نأمر أو اهلل غري نعبد أن اهلل معاذکننند، فرمنود: 
 (.250، ص 3. )روح، ج أمرين بذلك

 ردند.خود را نیز در غیر اهلل داخل ک اینجا آنحضرت 

 لوح رابیان یک مغالطه و فریب مبتدعین مر مسلمانان ساده

گویند که: حضرات ما هم عبادت غیر مشائخ و مالیانِ مبتدع در جلو عوام می

دانیم، لیکن دوستانِ خندا و انبیناء و اولیناء چنون کنه اهلل را حرام و شرک می

چنه عنین خندا  محبوبِ خدا هستند در غیر اهلل داخل نیستند، مردانِ خدا اگنر

                                           
« ابوحيدان اندلسدی»تفسير البحر المحيط؛ مؤلف آن اثير الدین محمد بن یوسف مشاور به  -1

در غرناطده دیددس بده   م1251 نوامبر 19 مطابوهد  154است كه در آخر ماس شوال سال 
در  م1344 جدوالی اسمد 11 مصادف بداهد  145 سال صفر اسم  22جاان گشودو... و در
ز سی اثر نفيس در علوم مختلف از جمله: تفسيرو حدیثو عقائدو فقده گذشتو از او بيش ا

سدایت الوكده(  –و نحو بجا ماندس است. )بر گرفته از سدایت انترنيتدی: المجلدس العلمدی 
 ]مُصحح[.
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، غیر اهلل بُت و شجر و حجر اند، اولیاء و 1ندستند، لیکن از خدا جدا هم نیستنی

شان و غینره در انبیاء در تصرف داخل اند، لذا از ایشان طلبِ حاجات و ندای

با آمیزشِ  پیراز زبانِ این کلمات ندای خدا داخل است، ظاهر است که چون 

از سناز و  دسنردر گوش مرید عاشق منیپذیر لب و لهجة محبت و تقریر دل

فزاید، مریدزار عاشق وار سوزِ طنبور آهنوِ حجازی، نغمة نو درین طنبور می

سوزد، و اگنر د و میزادگغلطد و در قلب میبر یمین و یسار از وجدِ آن می

د، پس وای کنوار حمله میو کشتن او پروانهدیگری حرفی دیگر زند به قتل 

 ر و مریدانش.و صد وای برین پی

بایند دانسنت کنه بعضنی اشنیاء انند کنه آن را خاصنه و خنواص  تذكره:

شود و مخصوص به آن دیده نمیگویند، خاصة هرچیز، آنست که در غیر می

شنود و زنِ هنر ، مثل خنده که خاصة انسانست در غیر انسان دینده نمیآنست

نشنده شخص که خاص است، برای همان یک شوهر، تا آن شوهر از او جدا 

تواند که او را در عقدِ خود بنکناحِ شنرعی بینارود، است، شوهری دیگر نمی

پدر و برادرِ شوهر که گویا خود اصول و اجزای شنوهر  حتی غیر او از جمله:

توانند کنه در زن او و آب مننی او مشنارکت کننند. انسنان از اند نه غیر، نمی

خود بیند، فورا  او را  غایتِ غیوری خود اگر پدر و برادر خود را مشارک زن

ند، حاال متوجه باید شد که در یک خاصة انسانی اگر اصنل و می رسابه قتل 

                                           
و نيمه شعری را هآ برای اثبات مدعای خویش می آورند: دوسدتان خدداو خددا نباشدند     -1

 حح[.یك لحظه از او جدا نباشند. ]مُص
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تواند شند. پنس همینطنور جزء او مشارکت کند غیرت متحملِ تسامحِ او نمی

باید دانست که عبادت و اختیارات و تصرفاتِ امور هنم در کارخاننة واجنب 

هنا ننه غینر، حناال آن خنالقِ غیرت الوجود جل شأنه، خاص به او تعلق دارنند

 اویند و ننه از اجنزاء او در کنارش چگونه روا دارد که غیر او که نه از اصولِ

توانند کنه مایه اصنل و جنزء خنود را نمیبشرِ بی ؟.مشارک و مداخل گردند

ت که به خالق کائنات این باید داش شرم ، پسمشارک امور خاصِ خود ببیند

 !.داریرا روا می

و هنی  فنردی انبیاء و اولیاء همه غیر اند،  ی که ما قبال ثابت کردیمدر حال

 سبحانه، ما اعظم شأنه. .دبه اهلل نسبتِ اصول و فروع هم ندار

این غلط فهمی و سوء تفاهم نیز ناشی از عدم فهم معنی  تبصره بر تذكره:

صحیح توحید و شرکست، جلوتر گفته بودیم که: ننوعِ بشنر همیشنه در فهنم 

همین پیر افتد و در فریب می پیر گمراه، به اغواء و التباس ئاین دو شیصحیح 

چرا که مردمان  ؛دارد تا مهتدی نگرددمعنی صحیح را از او در پردة استتار می

فقط معرفت و عبادت واجب را توحید و عبادتِ بُتها را شرک فهمینده انند و 

اسنت بغینر واحند  ذاتبس. حاالنکنه اینن هنردو غلنط اسنت، بلکنه توحیند 

نفی غیر و سزاواردانستن همان یک ذات مقدس اسنت ننه  با مشارکتِ غیر، و

پرسنتش نینز عبادتِ آن ذاتِ واحند دیگنری را  باو شرک آن است که  .غیر

اگر کسی هزارها نماز و روزه و حج و زکات و  .بداندعبادت کند یا مستحق 

مشنارک و مسنتحقِ تهجد و ریاضت و غیره کند، اما با این همه اگر غیری را 
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این کارخانه تصور کند بالریب مشرک است و حشرِ او بنا مشنرکان خواهند 

 شد.

مثال  زنی باشد کنه همنه خندمات خنانگی  :منمایاین را با مثالی واضح می

دهد و فرزندان او را بنه ننوعِ احسنن پنرورش شوهر را به شایستگی انجام می

و خنوب ننزد شنوهر تملنق  هدکرکند و با شوهرِ خود محبتِ کامل اظهار می

د، مگنر بندکرداری و دهنمنیانجام خدمتِ مهمانِ او را بطریقِ اعلی  ،کندمی

و را نینز برقنرار منی کنرده منردانِ بیگاننه و ارتباط با فاحشگی و بدچشمی با 

کند و غیر را بر رخت خواب شنوهر شریک می شوهردر صحبت دیگران را 

کند که اگر شوهر از قضیة او پی بَرد، خواباند، آیا وجدانت چه فیصله میمی

افتد که یا کنه قضنیه دگرگنون خواهند به خدمات و احسانات زن می شنظر

 کند. میبروی برباد دادة شوهر را این خدمات جبرانِ آیا و آ ؟شد

 آبی است آبرو که نه آید به جوی باز

 و مریز آبروی خویش از تشنگی بمیر
 

و به شرک مبتال باشی بری  گی در کارهمینطور اگر هر قدر عبادت و بند

تنان مبغوضِ خدا و راندة بارگاهِ او هستی نه خندمت ارزش دارد و ننه عبادتِ

 گردد، خوب تدبر باید کرد.روزانه خسرانت در ازدیاد می و کشایدکاری می

اعم  «و با او چیزی را شریک نکنید» ﴾   ﴿ -8عنوان 

در  بندگان را از شریک آوردن غیربر مقتضی رحمت خود،  بنا العام است،
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، تا در اغواء شیطان سرگردان هعبادت خود مطلقا  نهی و منع صریح فرمود

 نشوند.

 :ه استآیاتِ مختلف نازل فرموداهلل بزرگ و در این موضوع 

1- ﴿            

            ﴾  
 .[34]آل عمران: 

ست: که ابرابر  بگو: اى اهل کتاب به سوى سخنى آیید که بین ما و شما»

یاوریم و برخى از ما برخى جز خدا را بندگى نکنیم و چیزى را با او شریک ن

 «دیگر را به جاى خداوند پروردگار برنگیرد

2- ﴿     ﴾  :[53]النساء. 

 «و خداوند را پرستش کنید و چیزى را با او شریک نیاورید»

3- ﴿           ﴾ 
بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام نموده ». [232]األنعام: 

 «است، بر خوانم، آنکه چیزى را با او شریک مسازید

4- ﴿            

  ﴾  :[57]يوسف. 
ام، ما را نشاید و از آیین نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروى کرده»

 «که چیزى را به خداوند شرک آوریم
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1- ﴿    ﴾  :[13]احلج. 
 «چیزی را به من شریک نسازی»

1- ﴿    ﴾  :[33]النور . 

 .«سازندکنند و چیزی را شریک من نمیمرا پرستش می»

0- ﴿           

﴾  :اى پیامبر، چون زنان مدمن به نزد تو آیند تا با تو ». [21]املمتحنه

 .«با خداوند شرک نیاورند بیعت کنند بر آنکه چیزى را
ه شد «شئ»خالصه درین هفت جا نفیِ شرک به لفظِ اعم العام یعنی 

قرار دادن مخلوق ک یشربرای ش ترین گنجائاست، پس بعد این کوچک

 نماند.با اهلل باقی نمی 

در تمام صحاح و مسانید و غیره نهی از شرک بهمین  در احادیثِ نبوی 

 آمده است.ون به اندازِ گوناگ مکررالفظ 

و روایتِ صدیقه  و روایتِ ابوایوب انصاری و  ،در روایت انس  چند جا

روایتِ عبداهلل یشکری  و روایت ابوصالح و روایتِ ابن عباس و روایت ابن 

مسعود  و روایتِ معاذ و روایتِ ابوالدرداء  و روایتِ ابوهریره  و روایت ابوذر 

عقبه بن عامر و روایتِ ربیعه بن غفاری و روایت سلمه بن قیس  و روایتِ 

عباد و روایتِ جریر بن عبداهلل  و روایتِ اسماء بنت عمیس رضوان اهلل علیهم 

 أجمعین.
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در کتبِ مختلف مثل صحاح سنته و مسنانید و مسنتدرکات و این روایات 

 اَشْيًئ ِبِه ُيْشِرُك ال اللََّه َلِقَي َمْن»آمده است، و در بعضی:  طرق گوناگونغیره به 
 یدر حنال ردیندر مقابل خداوند قرار گ امتیهر کس در روز ق». «اْلَجنََّة َدَخَل

در  «شنودیمن جننتداخنل  شهیهم یداده باشد، برانقرار  کیاو شر یکه برا
ان که بنه خداونند هر که از امت ایش»« شيئا أمته من يشرك مل ملن غفر»بعضی: 

 َوِإْن َشْيًئا ِباللَِّه ُتْشِرْك ال».  در بعضی: «آمرزیده شده است، شریک قرار ندهد
 . و غیره «اگر قطعه قطعه نیز شدی به خداوند شریک میاور»  «ُقطِّْعَت

را شریک  هی  یکی (خدا) او و با» ﴾   ﴿ -4عنوان 

آخر کهف و  11ذکر فرموده است، پ  هدر شش آی به این نمط «کنم نمی

 1، کهف ع 11ایضا  جن و پ  21ایضا  جن و پ  12جن، ابتداء و پ  21پ 

 .1ایضا  کهف ع  11و پ 

 .«معبود شما یکی است و بس» ﴾  ﴿ -5عنوان 
ذات خنود  برای صرفرا یت دباید دید که درین آیت بطرزی دیگر معبو

ای، جا ذکر فرموده است که به همر 13ثابت فرمود، این مضمون را تقریبا  در 

،  1( و جنزء 2. )11، بقنره، ع 2( جزء 1إله و اهلل واحد را مقید فرموده است، )

( و جنزء 1. )2، انعام، ع 0( و جزء 4. )15، مائده، ع 1( و جزء 3. )23نساء، ع 

( و جنزء 3. )3، ع 14( و جزء 0، آخر ابراهیم. )13( و جزء 1. )1، توبه، ع 15

( 11، آخر انبیاء. )10( و جزء 15ر. )، کهف اخی11( و جزء 1. )0، نحل، ع 14

، آغناز 23( و جنزء 13. )1، حنج، ع 10( و جزء 12، حم السجده. )24و جزء 
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( 11. )1، یوسف، ع 13( و جزء 11. )1، عنکبوت، ع 21( و جزء 14صافات. )

 .2، مدمن، ع 24( و جزء 13. )1، زمر، ع 23جزء ( و10. )1، ص، ع 23و جزء 

ندا  رار دیگمعبود به همراهِ اهلل » ﴾     ﴿ -6عنوان 

درین جا بنوعی دیگر عبادت و ندا را بذات پاک خود  «و عبادت مکن

 .ه استکید نفی فرمودأموده و دیگر معبودان را به شدت و تنمخصوص 

، انعنام، ع 0( جنزء 1ت بیان فرموده است: )این مضمون را تقریبا  در ده آی

( و 4. )4، بنی اسنرائیل، ع 11( و جزء 3. )2، بنی اسرائیل، ع 11( و جزء 2. )2

، شعراء، 11( و جزء 1، فرقان اخیر. )11( و جزء 1، مدمنون، ع آخر. )13جزء 

( و جنزء 1، آخر قصنص. )25( و جزء 3، آخر حجر. )14( و جزء 0ع اخیر. )

 ، ذاریات، اخیر.20( و جزء 15. )2، ق، ع 21

 آنرآن پاک و حدیث منوّر هرجا که ذکر شرک و منع در ق يک نکته:

صاله، گردد که اوال  و باإلآمده به اسلوبی ذکر شده است که معلوم می

کند و به مرتبة ثانویه و گاه گاهی دیگران را می را عبادت خدامشرک 

کند و ضمنا  کند، چنین نیست که بالذات عبادتِ غیر اهلل میشریک می

مثل عوام مشرکین زمانِ ما که در اصل ادعای مسلمانی  کند،عبادت خدا می

کنند، و ضمنا  و وقتا  فوقتا  در اعتقادات یا عبادات یا نذور یا نداء و غیره می

   ﴾ - ﴿﴿فرماید: نند، چنانچه میگردادیگران را شریک می

 ﴾ - ﴿  ﴾ .وغیرها 
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فهمد ازینن الفنا  کنه که از اسلوبِ عربیت خبردار است فوری میکسی 

و در عبادت خدا شرک نکن، یعنی تو در اصل و بالذات عابند خندا هسنتی، 

بنا خندا  -همچنان کنه در اصنل شنریک نکنرده ای- ضمنا  یا وقتا  دیگری را

 ن.گرداشریک م

نی نه. در جزء ؟ یع«آیا با اهلل معبودی هست» ﴾  ﴿ -0عنوان 

پنج مرتبه آمده به صورت استفهام انکاری این کلمه مقدسه  1، نمل، ع 25

 است.

در س خدا را پرستش کن پ» ﴾    ﴿ -1عنوان 

، یعنی خبردار غیری را «یگردانمی او خالص  یخود را برا نید حالی که

 شریک نکن.

( دو جنا پ 2و  1زده جنا ارشناد فرمنوده اسنت، )غالبا  این مضنمون را ینا

، مدمن، ع 24( و پ 1. )2، زمر، ع 23( پ 4و  3، زمر آغازش، و )23)جزء( 

( 1، بینه. )35( و پ 3. )3، اعراف، ع 3( و پ 0. )0، مدمن، ع 24( و پ 1. )2

، ینونس، 11( و پ 11. )4، لقمنان، ع 21( و پ 15، عنکبوت اخیر. )25و پ 

 .3ع 

 بصورتِ کلمة طیبه. ﴾   ﴿ -1عنوان 

اوال  نفی معبودیتِ غیر فرمنوده، مرتبنة دوم اثبناتِ وحندانیت و معبودینت 

. و 2، صافات، ع 23پ  ست:سه جا این مضمون ارشاد فرموده ا کرده وخود 

 . 2، آل عمران، ع 3، محمد، و پ 21پ 
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اینن  مختلنف یه کثنرت در ادعینهبنرسول گرامنی اسنالم و در احادیث 

مضمون را ارشاد فرموده اند، همین کلمه را افضل شعب ایمان و افضل الذکر 

و موجب جنت و باعث نجات آخنرت و  1و خزانه و اجر عظیم و دفعیه کرب

نبوی و مدارِ شفاعت ملقب  کلمه اخالص و ذریعة فوز و فالح و مقصد بعثتِ

 .است دّ درجهاَشه و نفی غیر اهلل بزیرا که کلمه توحید  فرموده؛

 نیست معبودی غیر او. ﴾   ﴿ -15عنوان 

واحند و معبنود النه به اسم ضمیر غائب و اشاری اثبنات  این کلمه مقدس

آیند و نفنی معبنودانِ وجند میبه ن آ کند که عارف ازنوعی میه برا محض 

از بقره  52تقریبا  از پارة دوم تا  به صورت واضح از آن به نظر می رسد.باطل 

و آل عمران و نساء و انعام و اعراف و توبه و هود و رعند و طنه و مدمننون و 

جنا تکنرار  23قصص و فاطر و زمر و مدمن و دخان و حشر و تغابن و مزمنل 

 شده است.

. اظهارِ ربوبیت و «غیر من معبودی نیست » ﴾   ﴿ -88عنوان 

 10طه، و پ  11آغازِ نحل، و پ  14پ  :استغنای کامل است، در سه جا

 این مقصود را مکرر آورده است. 2انبیاء ع 

 1انبیاء، ع  10به ضمیرِ مخاطب. در پ  ﴾   ﴿ -82عنوان 

 آورده است، و در احادیث این صیغه بکثرت آمده است.

                                           
 دفعيه كرب =  ازاله نمودن اندوس و غصه. ]مُصحح[. -1
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 ست.در احادیث این این صیغه چندجا آمده ا «َغْيُرَك ِإَلَه ال» -88عنوان 

این جمله در احادینث بکثنرت وارد  «اللَُّه ِإال ِإَلَه ال َأْن َأْشَهُد» -84عنوان 

 شده است، این کلمه بنای اسالم و عین اسالم و غیره لقب دارد.

و در احادیث  بودهجزء کلمه توحید  «َلهُ  َشِريكَ  ال َوْحَدهُ » -85عنوان 

 است.شده بکثرت وارد 

. 15، بقره، ع 1است: پ  آمدهجا  1در  ﴾   ﴿ -86عنوان 

، حم 24، و پ 3هود، ع  12، هود. و پ 11، و پ 0، آل عمران، ع 3و پ 

 .3، احقاف، ع 21و پ  2السجده، ع 

جا این موضوع وارد شده است: پ     ﴾ 4﴿ -81عنوان 

، بنی 11، و پ 11، نحل، ع 41، و پ 21، بقره، ع 2، و پ 1یوسف، ع  12

 .3اسرائیل، ع 

 :سورة فاتحهدر  ؛دو جا وارد است ﴾ ﴿ -81عنوان 

﴿    ﴾  و در سورة عنکبوت به همان لفظ باال

قرآنست و سر فاتحه  رّبه قول ابن کثیر فاتحه، سِ .بصورتِ تخصیص است

 فظ است.همین ل

انبیاء  10است، در پ  آمده ی قرآنسه جادر  ﴾﴿ -81عنوان 

 آخر ذاریات. 20و پ  1انبیاء، ع  10، و پ 2ع 
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اول  آمده است؛ واحد و جمع بصورت دو جا ﴾﴿ -.2عنوان 
 طه دوم یسین وارد است.

، و پ 13عام، ع ، ان0جا واقع است: پاره  1در  ﴾﴿ -28عنوان 
 11، و پ 1آل عمران، ع  3، و پ 1زخرف، ع  21آغاز یونس، و پ  11

 4مریم، ع  11، آخر هود، و پ 12، و پ 2عنکبوت، ع  25، و پ 2مریم، ع 
 .0زمر، ع  24و پ 

ی قرآن به همین مضمون در ده جا ﴾    ﴿ -22عنوان 
 24، و پ 0انعام ع  0، و پ 11ع ، یونس، 11وارد شده است: پ  کریم

، و پ 3مریم ع  11، و پ 4اعراف ع  3، و پ 1انعام ع  0، و پ 1مدمن ع 
 .15نحل ع  14، و پ 2نحل ع  14، و پ 1حج ع  10، و پ 3حج، ع  13

اندازند که فریب و مغالطه می را درعوام ان مردم بعض گمراه مغالطه:

 .ات و خالصه غیر ذوی العقول اندفقط بت یا درخت یا حیوان 9ن دون اهللمِ 

حضرات انبیاء و اولیاء، بندگانِ مقرب و دوستانِ خدا هستند در من دون اهلل 
کنیم، تا بر تو دروغ اهد ذکر مید، برای دفع این مغالطه ما چند شداخل نیستن

و افتراء این جماعت ثابت گردد که از من دون اهلل، مراد خود انبیاء و مالئکه 
 :اندو اولیاء 

1- ﴿            

           

                                           
 مِن دون اهلل = به معنای كسانی كه غير از خدایند. ]مُصحح[. -1
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          ﴾ 
 .(1)[30 – 33]اإلسراء: 

تا آخنر منراد  ﴾  ﴿حاال درین آیه نظر کنید که از 

کننند و بنه غیر ذوی العقول اند یا انبیاء و اولیاء؟ آیا غیر ذوی العقول دعنا می
امیندِ رحمنت و خنوف  منی تواننند و ؟کننندمی ابتغاء وسیله دربارِ خداوندی

؟ ظاهر است که این هر چهار عمل کارِ مقربین و صالحین داشته باشندعذاب 
 د.به مِن دُونِهِ تعبیر ش در آیتِ اولی از آنهاو باز هم  .د نه غیرباشمی

      ﴿فرماید: می «عباٌد مُّْكَرِمْين»در تذکرة  -2

   ﴾ [11: األنبياء](2). 
آیا قول تواند که من خدایم؟. ه میتدبر کنید آیا غیر ذوی العقول  گفت

 «منهم»ضمیر  ؟.راجع است آنهاو عذابِ جهنم به بوده صفتِ غیر ذو العقول 
 دارد بهچگونه امکان العقول و مرجعش عبادٌ مکرمون است، ی که ضمیر ذو
 ؟.ارجاع داده شودغیر ذوالعقول 

                                           
پنداریددو فدرا خوانيددو پدس بده بگو: كسانى را كه به جاى او ]معبود[ مدى»ترجمه:  -1

[ آندان را ]بده گرداندن بالیى از شما و تغيير دادنو تواندا نيستند.كسدانى كده ]كدافران
ترندو بده سدوى پروردگارشدان وسديله خوانندو ]خود[ هر كدام كه نزدیك[ مىنيایش
دارند و از عذابش بيمناكند. بى گمان بایدد جویند. و به رحمت او اميد مى[ مى]تقرّب

 .«از عذاب پروردگارت بر حذر بود
و جادنّآ را سدزاى او و هر كس از آنان كه بگوید: من به جاى او خدا هستآ»ترجمه:  -2

 .«گردانيآمى
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  ﴾  :(1)[27 – 20]الفرقان. 
 گفتنالعقول و ی  اینقدر ضمائر ذو امکان دارد متوجه باید شد که

باید گفت به هی  وجه امکان  ؟.منسوب گرددسُبحَانَکَ به غیر ذوالعقول 
 ندارد.

4- ﴿           

﴾  :(2)[223]املائدة. 
ت کریمه به صراحت عیسی و آی ؟خواهیتر آیتی میآیا ازین هم صریح

پس عالجِ این  مادرش علیهما السالم را در من دون اهلل داخل نموده است.

 .؟تواند کردمبتدعین و کودنهای ازلی را که ممسوخ العقل اند که می

                                           
پرسدتندو بدر و روزى كه ]خداوند[ آنان و آنچده را بده جداى خداوندد مدى»ترجمه:  -1

گوید: آیا شما این بندگانآ را گمراس كردید یدا [ مىانگيزدو آن گاس ]به معبودان باطلمى
ه بده جداى تدو كنيآو ما را نسزد كخود راس را گآ كردند؟.گویند: تو را به پاكى یاد مى

 .«دوستانى برگيریآ
اى عيسى بن مریآو آیا تو به مردم گفتى كه مدرا و مدادرم را بده عندوان دو »ترجمه:  -2

 .«گيرید؟بمعبود به جاى خداوند 



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾05﴿ 
 

 

 

1- ﴿         

﴾  :احبار و راهبانشان را به جاى خداوند، به خدایى ». [52]التوبة

 «اند[اند. و ]نیز[ مسیح بن مریم ]را به خدایى گرفتهگرفته

1- ﴿            

     ﴾  :هی  بشرى را ]روا[ نیست ». [01]آل عمران

به  :که خداوند به او کتاب و دانش و پیامبرى بدهد آن گاه به مردم بگوید که

 .«جاى خدا بندگان من باشید
 «من دون اهلل»در  چه صراحت همه را ه درین دو آیه نظر باید کرد که ب

من دون »ماند، بلکه انکار نمیجای انکار باقی مدمن  برایداخل فرمود که 

 نبودنِ ایشان خود انکارِ نصِ صریح قرآن و کفر است. «اهلل

این تمام نصوص دلیل صریح اند که حضراتِ انبیاء و مالئکه و  خالصه:

د، و عبادتِ ایشان و نذر به نام ایشان داخل ان «من دون اهلل»اولیاء همه، در 

 د.می باشو کفر بوده غیر اهلل برای همه، عبادت و نذر 

 دَفع یک اشتباه و دامِ تلبیس

که حضرات انبیناء و اولیناء را شنریک کارخاننة واجنب الوجنود  اهل بدعت

کنند، در نظرِ عوام ملمنع و منزین کنرده بنا زبنانِ چنرب و ادعنای الف و می

کنند که، این افعال منا، بنه نسنبت اینن بزرگنواران عنزت و یگزاف اظهار م

عظمننتِ ایشننان اسننت، و کسننانی کننه بننر ایننن بزرگننواران ایننن امننور را روا 
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اگنر بنه نظنرِ بصنیرت و  .کنننددارند، دشمنِ ایشان اند و توهینِ ایشان مینمی

گنردد کنه در حقیقنت اینن ، معلومنت میشنویمعقلِ سلیم متوجنه اینن امنر 

و اهاننت چه قدر جسارت  آنان ، بهاین اکابر نشناختن مقامدر  حضرات خود،

 خبر و نابینا اند.کرده اند، گویا از مقام عظمتِ شان بی

مثال  شما متوجه باشید که یک بادشاهِ بزرگ چند افراد را اسلحة عالیشنان 

کند که شما بروید و شما امین و معتمدِ و قدرتِ و کامله عطا کرده، مجهز می

شناسنی شناه و ید، رعینت را از آداب شناهی و طرینق احتنرام و مقاممن هسنت

حناال  .یدسنازکنید و از دشمن و فریبِ او آگاه  باخبرخدماتِ خصوصی شاه 

حاال دو نفر دیگر از خارج  .ندوشروع کار شو همین اشخاص رفته  ،برعکس

که: مقام و عظمنت شنما اینسنت کنه شنما خنود  بگوید، یکی به ایشان بیایند

ای شاهی کنید و قوم را به خود و آدابِ خنود دعنوت دهیند، و دوم پنند ادع

گوید که: نه خیر خوبیِ شما درین است که بنه مأمورینتِ خنود قنائم بدهد و 

و بخرامید. حناال عقنال   او را به جا آوریددستور رفته، شده زیر چشمِ شهنشاه 

و کندام  ت؟اس فیصله کنید که ازین دو نفر کدام دوست و کدام دشمنِ شان

خواهد که وقعت و آبروی شان و اعتماد و امانتِ شان از بین برود و کدام می

 ؟.معظم و محترم و حافظ آبروی شانست

همینطور باید فهمید که چون خالقِ کائنات انبیاء و اولیاء را مبلا و امنین و 

مردمان تعلنیم کننند، و مأمورینتِ ه معتمدِ دین گردانید که آداب عبادت او ب

گوید: شما قابلِ آنید که آید و میانجام دهند، العیاذ باهلل مبتدع می یش راوخ

خود معبود باشید و ما آماده هستیم که عبادتِ شما را انجام دهیم و خلق را به 
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بگوینند: کنه شنما  -علی سبیل فرض المحال - این دعوت کنید، و ایشان هم

 را طبقخود  ةشما وظیف گوید: نه خیرآید و میگوئید، و موحد میخوب می

دانیم و تعظیم شما محض به این مأموریت انجام دهید، ما هم شما را مأمور می

دانیم، دهیم که مأمورِ شاه هستید، و مقامِ شما را همینقندر منیانجام میخاطر 

پس ظاهر است که جماعت اولنی ایشنان را چنه قندر تنوهین و خنائن ثابنت 

داری و احترامِ شنان بجنا خواهی و امانتدوم چه قدر خیر جماعت و !کندمی

 آرد. مثالِ مبتدع اولی است و مثال موحد دوم است، تدبر باید کرد.می

اند که دیگران شده که برای قلع و قمعِ شرک و بدعت فرستاده پیامبرانی 

منصوبة شرک و  -العیاذ باهلل-ایشان را  را ازین امور جلوگیری کنند و ما خود

ر بد و توهین و اثبات خیاننت در کارخاننة مندبرِ امنور و چه قدبدعت کنیم، 

از بناران را خنورده فرینبِ ابلنیس مبتدع که ، متصرفِ کائنات به ایشان است

 ایستد.می 1گریزد و زیر میزابمی

گوید که: به صدای بلند زند و میکسی را دید که پدرِ خود را می یاحمق

: ای منردِ احمنق پندرت را بگو که من پدرِ این سائنسدانم، آن شخص گفنت

کنم و عظمنتِ او در نظنر گفت: نه خیر، بلکنه احتنرامش منی ؟کوبیچرا می

حاال اینچنین یناوه  !کنم تا هرکس بداند که این پدرِ من استمردم اظهار می

هکنذا  .و مزخرف و کودن را کی معالجه کند؟ توهین را تعظیم فهمیده است

 قامِ خود بایند داشنت، پیغمبنر هرکس را در م .حال مبتدع است و مشرک

                                           
 ميزاب = ناودان. ]مُصحح[. -1
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نکنید، چنانچه عیسی را کردند، مرا نبی  کردن از من غلو تعریف ند: درفرمود

 دانید و اکرام کنید.ب

 گر فرقِ مراتب نه کنی زندیقی

 .محبت نام اطاعت و فرمانبرداری محبوب است نه که نافرمانی

 :1القائل هلل َدّر
 تعصي الرسول وأنرت تظهرر حبره

 ي يف الفعررال بررديعهلررذا لعمررر
 لررو كرران حبررك صررادقًا ألطعترره
 إن احملررب ملررن طررب مطيررع

 

نافرمانی می کنی در حالی که اظهار محبت با ایشان  هترجمه: از پیامبر 

را نیز داری، این عمل تو کار خیلی عجیبی است. اگر واقعا ایشان را دوسنت 

ویش می داشتی از ایشان اطاعت می کردی، دوسنت فرمنانبردارِ محبنوب خن

 است.

شناسی و امتیاز مراتب اسنت، طنول و شناسی و مقاماسالم و ایمان نام حق

عرضِ اسالم فقط و فقط همین است که حقِ هر حقدار را به طریقِ احسن بنه 

اسی و کسنی را در جمینع امنور او او برسانی، حق خدا آن است که او را بشن

                                           
لِله دَرّ القائل = درّ در زبان عربی شير و خير كثير  را می گویندو و معندای ایدن اصدطالح  -1

 ست: چه جالب گفته است این قائلو این سخن شير مادرش باد. ]مُصحح[.این
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ر را بدانی، حتی کنه را بدانی و حقِ پدر و ماد ک ندانی، و حقِ رسول یرش

 حقوقِ بهائم را هم بدانی.

اول را بنه طرینقِ اشنتراک ادا  .و منفنرد و حقوق هم دو قسم اند: مشترک

باید کرد، و دوم را شأن امتیازی باید داد. پس حقوقِ مشترکه بینِ خدا و عباد 

آوردن است که چنانکه ایمان به خدا الزم اسنت، بنه انبیناء هنم او، مثال  ایمان

و اطاعننت هننردو و محبننتِ اولینناء و  م اسننت و محبننتِ خنندا و رسننول الز

صننالحین نیننز الزم اسننت و اتبنناع احکننامِ همننه الزم اسننت، امننا در عبننادتِ 

و دیگر صفاتِ خاصه اش،  بر بندگاناو  اختیار کامل، و تصرفشخداوندی و 

 ک نیست.یرکسی با او ش

          ﴿فرماید: می عیسی

﴾  :حتما در دهد . پس کسی که این حقوق را امتیاز نمی(1)[111]مائده

 فکر باید کرد. دین و یا مزاج او اختاللی وجود دارد.

پس بعد ایراد اینقدر آیات و حوالة احادیث، اگر کسی بناز هنم بنه  تنبیه:

مرضِ او سرطانِ مزمن اسنت، عنالج عقائدِ فاسده و شرکیة خود اصرار دارد، 

  ندارد.

﴿        ﴾ :(2)[213]بقره. 

                                           
كنآو مرا نسزد چيدزى بگدویآ كده سدزاوار مدن گوید: تو را به پاكى یاد مى»ترجمه:  -1

 «نيست
 «كندو خداوند هر كه را بخواهد به راس راست هدایت مى»ترجمه:  -2



 

 

 باب دوم

 در بیانِ عبادت و معنی او

از قرآن و حدیث ثابت و واضح است که عبادت فقنط  در سیصد نصِ صریح

رک اسنت، حناال معننی حقِ خداوند است و عبنادت هنر غینر اهلل، کفنر و شن

 عبادت را باید فهمید.

 معنی عبادت

معنی عبادت بندگی و پرستش به غایتِ تنذلل و عناجزی بنا مالحظنة غاینتِ 

اسنت، درینن معننی  عظمت و اطاعتِ معبود است. عبنادت از عبودینت ابلنا

در مفردات القرآن و نیز در لغات القنرآن و نینز مخندوم  /راغب اصفهانی 

 عبنادت را بنه اینن معننی جنامع تعرینفتبصنیر النرحمن، مهنائمی در تفسنیر 

العبادة تذلل للغري عن اختيار لغاية تعظيمه فخرج التسخري والسرخر »: ننداکرده
عبادت عاجزی است برای غینر بنه اختینارِ خنود  «والقيام واالحنناء لنوع تعظيم

تسخیر او یا به سخریه  رایب اگر کسی دیگری راپس  .بنهایت تعظیم آن کس

 ازین تعریف خارج شد. عظیم کندت

إن العبرادة » :رقمطراز اسنتدر تعریف عبادت  /امام فخرالدین رازی 
هنای در جا و «عبارة عن هناية التعظيم وهي ال تليق إال مبن صدر عنه غاية اإلنعام

 کرده است.معنی عبادت را  مختلف
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در منندارج  /ابننن قننیم  حننافظ تمننام مفسننرین و بالخصننوص خالصــه:

از ، 1حبكم يف الطوالة ماللرةن این موضوع را خوب تشریح داده است. السالکی

 .2صرف نظر کردیم آوردن این تعاریف

 فصل در انواعِ عبادت

 عبادت بر سه قسم است: قولی، فعلی و مالی

همین اقرار ه الهی ب وردر حض چنانچه شبِ معراج خاتم المرسلین 

که اول اشاره به  َوالطَّيَِّباُت َوالصََّلَواتُ  هِ ِللَّ التَِّحيَّاُتگانه اقرار فرمودند، سه

د، و هرسه را به آن ذاتِ می باشسوم به مالی  و دوم به فعلی ،عبادتِ قولی

غیر برای سه نوع عبادت  مقدس مخصوص فرمود، پس معلوم شد که این هر

کند، پس او روا نیست، و نیز مرد مدمن در هر، دو رکعتِ نماز همین اقرار می

و خداوند قدوس  ،که در دیگر اوقات هم بهمین اقرار خود مستقیم باشد باید

       ﴿پیغمبرِ خود را دستور داده است: 

  ﴾  :های من و بگو: یقینا  نماز و تمام عبادت» [231]األنعام

 .«ی اهلل اند که پروردگارِ عالمیانستزندگی و موتِ من خاص برا

                                           
 ]مُصحح[.لت به بار آرد. = سخن به درازا كشاندس شود مال الطوالة ماللةفی  -1

تأليف شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهلل مراجعه شود.  العبودیةبرای تفصيل بيشتر به رسالة  -2
 ]مُصحح[. 
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ت و حقیقتِ بندگی نام محبتِ کامل و انتهای عجز و نیاز عبادت و عبودی

پس زیبا است که این عبادت برای ذات واجب الوجود باشد که در  .است

غایت کمال و جالل و اکرام و علی و عظیم و قادر و کریم است، و حق 

 ی از نقصمخلوق ی زیرا که ه ؛نباشدشریک با او است که کسی درین امر 

 خالی نیست.

 فصل در بیانِ فرق در میانِ عبادت و تعظیم

حدود عبادت و تعظیم و تکریم با همدگر چنان پیوسته و متصل اند که امتیاز 

 . شنریعتِ مقندس، و خیلی احتیاط در کنار اسنتبودهبینِ آنها نهایت مشکل 

آن کنه  تحكمده ب 1سدًّا للنذراع مباح؛ و تعظیم جائز آداب ایی دفعه برگاه

، تعزیز قائم کرده شوداگر جلو این گرفته نشود منجر به امر حرام و شرک می

 شعر – است، 

 مینننله سرچشنننمه شننناید گنننرفتن بننن

 چننو پُننر شنند نشنناید گذشننتن بننه فیننل
 

دارد.  آن را ة، حکم خاتمآنزیرا هرچه منجر به امری گردد، قاعده آغاز 

کنه رکنن  لقراء و سید األنصار اُبی بن کعنب و در روایات است که سید ا

                                           
سدّ ذرائع = به معنای مسدود كردن و بسته نمودن ذریعده هدا و اسدباب. گداهی شدریعت  -1

ر این كه سبب محذور اسالمی كاری را كه فی نفسه مشكلی ندارد ممنوع كردس است بخاط
 شرعیو شرک و یا فساد می شود. ]مُصحح[.
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رضوان اهلل علیهم  1ی خالفتِ فاروقی و عثمانی و مرتضویااعظم مجلسِ شور

ای بنرای که عنده او را دید  اعظم بود، با این همه کماالت، روزی فاروق

رّة کنند، درینن وقنت ینک درا ثناء می روند و اومی شت سرشتعظیمِ او از پ

ایشان از راهِ تعجب گفتنند: چنه علنت اسنت، فرمودنند: آینا  سخت بر او زد،

ذلت است. )مسنند  2بینی که این تعظیم و ثناء برای متبوع فتنه و برای تابعنمی

 توحید و شرک(. –دارمی 

سبحان اهلل باید دید که بنندگانِ منولی چنه قندر درّاک بودنند، و چگوننه 

ی الشنرک گنردد، قبنل از حکماء اسالم بودند که ادنی شائبه را که منجنر الن

 گرفتند.وقت جلو آن را می

ست، اما ادنی درجة ذلت در جلوِ او روا اتعظیم و اکرام هر بزرگ خوب 

نیست، مثال  این کمالِ ادب و اخالقِ تست که تعظیم و تکریمِ اکابرکنی، امنا 

 ادنی ذلت هم در جلوِ شان روا نیست.

بنه احتنرامش قینام کنردی،  یکی از علماء و مشائخِ اهل حق نزدِ تو آیند،

برداری کردی، همه جنائز مصافحه و معانقه کردی و دست بوسیدی و کفش

                                           
ركنيت  سدر مجلس خالفت علی مرتضی  ساین گفته ی مؤلف رحمه اهلل كه اُبی بن كعب  -1

مركز خالفتش را به كوفه )عرا ( منتقل نمودس  سداشته مشكل به نظر می رسد؛ زیرا علی 
 در گذشته است. ]مُصحح[.هجری همانجا  31در مدینه بودس و سنة  سو ابی 

 متبوع و كسی كه پشت سرش حركت می كردس تابع بودس است. ]مُصحح[.  سدر اینجا ابی  -2
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و خوب اند، اما در جلو او پشت خم کردی، یا پنا بوسنیدی ینا سنجده تحینه 

 .است کردی همه حرام و ناجائز اند، چرا که اول تعظیم بود و این دوم ذلت

حنندیث و اقننوال ائمننه هننر ادب و تعظننیم کننه موافننقِ قننرآن و  خالصــه:

شننود، و هرچننه مجتهنندین باشنند، جننائز و ادب و تعظننیم و تکننریم گفتننه می

 گردد.مخالفِ اینها گردد، آن ذلت است حرام یا مکروه یا خالفِ اولی می

 فصل در لوازم و خواصِ الوهیت و اصول و قواعد عبادت

ر سه چیز از خواصِ الوهیت و اصول عبادت اند: یکی علم غینب، دوم حضنو

سنه  هنردارای گوینند کنه ن ذات را النه میآو شهود، سوم قدرت و اختیار. 

کمال باشد. و الئقِ عبادت هم همان ذات است که عنالم الغینب باشند، تمنام 

، تا به همه احوال و مصائب بداندامورِ بندگان خود را هرآن و هر وقت کامال  

، ظاهر و بناطنِ کندو رسیدگی  آن و زمان عالم باشد و خیر و شرِ شان در هر

مخلوقات در علمِ او حاضر باشد و منکشف، هرجا حاضر و ناظر باشد، نندا و 

دعای هر مخلوق و فریاد همه نزد او در یک وقنت و ینک آن حاضنر باشند، 

 رس باشد.احوال تمام را ناظر و احوال

ینار همنه صاحبِ قدرت و اختیار باشد، هرچه بخواهد بکند و اقتدار و اخت

 و اختیار او باشد.  در قبضة قدرتمخلوقات 

دارای  حتما، و هر مشرک بنیادِ شرک غیر اهللاثبات این سه عقیده در حق 

شنود، در بنارة مشنرکین سنابقین خناتم العنارفین شناه ولنی اهلل این عقائند می
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وقرالوا هرءالء »نویسند: می 153، ص 1اهلل البالغنه ج  حجةدر  1/دهلنوی 
و گفتنند: « »ادهم ويدبرون أمورهم وينصروهنميسمعون ويبصرون ويشفعون لعب

بینند و برای بندگان خود شنفاعت کنرده و امورشنان را شنوند و میها میآن

 . « دهندکنند و آنان را نصرت میتدبیر می

در روح المعانی تحت / و خاتم المفسرین عالمه سید آلوسی بغدادی 

 أن يعتقد وهو إال ذلك ليقو ممن أحدا أرى وال»آیت الوسیله رقمطراز است: 
 أو بالذات ويقدر النداء يسمع أو الغيب يعلم املغيب امليت أو الغائب احلي املدعو
و به نظر من هر ». «فاه فتح وال دعاه ملا وإال األذى ودفع اخلري جلب على بالغري

ی ی غائب و یا مردهکه این چیزها را می گوید اعتقاد دارد که مدعو زنده

شنود و شخصا و یا توسط دیگری دانسته و یا مناجات را میغائب غیب را 

کند، و اگر این عقیده را خیر و منفعت را جلب کرده و بدی را دفع می

 .«گشایدنداشته باشد به حضور او نیایش نکرده و به این مناجات زبان نمی

                                           
امام المحدثين در شبه قارس هند و صاحب نخستين ترجمه و شرح موجز قدرآن بده زبدان  -1

هجری در دهلی )هند( متولد شدس و به سال  1114فارسی )فتح الرحمن(؛ ایشان در سال 
 هجری در همانجا وفات یافت. ]مُصحح[. 1111



   

 ﴾31﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

در تفسیر عزینزی  / 1و خاتم المحدثین امام الهند شاه عبدالعزیز دهلوی

را لننوازمِ الوهیننت از علننم غیننب و  †فرماینند: و انبینناء و مرسننلین می 1پ 

 شنیدن فریاد هرکس و هرجا و قدرت بر جمیع مقدورات ثابت کند. 

و غینره نوشنته اسنت کنه علنم غینب و  2کبیرتفسیر در تفسیر ابن جریر و 

 قدرت متصل اند.

                                           
شاس عبدالعزیز فرزند ارشد شاس ولی اهلل دهلویو ایشان صاحب فتوای مشاور جااد بر عليه  -1

هجدری  1159انگليساا در شبه قارة هند و مؤلف كتاب تحفة اثنی عشریه می باشد. سال:
 وفات نمود. ]مُصحح[. 1239در دهلی متولدو بسال: 

بدن  و یا امدام رازی یدا فخدر رازی )محمددبن عمدرفخرالدین رازیير = تأليف تفسير كب -2
اضی سرآمد دوران خود بدود. حسين(و از علمای شافعی كه در حكمتو ادبيات و فنون ری

. فخدر رازی در روز شدنبه )جنوب تاران كنونی( زادس شدد در ری هجری قمری 544در 
 ]مُصحح[. هرات درگذشت.شار در  هجری قمری 111: عيد فطر سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B4%DB%B4_%28%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B6_%28%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29




 

 

 باب سوم

در بیانِ علم غیب و طریق اثبات و تخصیص آن بذات 

 لوجوداواجب

اینست: علنم غینب  مثبتمنفی، ؛ جانب مثبت و جانب این مسئله دوجنبه دارد

را علم کل، علم محیط، علم بسیط هم گویند، این علم خناص بنرای واجنب 

 ع –الوجود است، هیچکسی دیگر این علم ندارد 

 داند بجز پروردگارعلم غیبی کس نمی

 اثبات علم غیب: -1طریق 

(1 )﴿  ﴾ « جا  15در قرآن  «به پنهان و پیدا داناست

 ﴿( 3جا. ) 4 «داناى امور پنهانى » ﴾  ﴿( 2آمده است. )

﴾ «( 4جا. ) 12 «دانای پنهان﴿   ﴾  « و

  ﴿( 1جا. ) 1 «اوند است]آگاهى از[ غیب آسمانها و زمین ویژه خد

 ﴾ « یک بار.  «[ غیب از آن خداستبگو: جز این نیست که ]دانش

(1 )﴿         ﴾ « بگو: هر کس

( 0یک جا. ) «داندغیب نمى -جز خداوند -که در آسمانها و زمین است

﴿      ﴾ « .و کلیدهاى غیب به نزد اوست
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بار، باین اطوار  21یک جا، میزان کل  «[ از آن آگاه نیستجز او ]کسى

 مختلف آمده است.

 علم کل: -2طریق 

(1 )﴿    ﴾ «در  «تبى گمان خداوند به همه چیز داناس

 ﴾     ﴿( 2بار آمده است. ) 11تمام قرآن 

و او به هر » ﴾   ﴿( 3بار. ) 4 «خداوند به همه چیز داناست»

و همه چیز را » ﴾   ﴿( 4یکجا. ) «آفرینشى داناست

و با شمارش همه چیز » ﴾   ﴿( 1) یک بار. «دانستیممى

 بار. 21 = جا. میزان کل 3 «را بر شمرده است

 علم محیط: -3طریق 

(1 )﴿    ﴾  «کنند به راستى خداوند به آنچه مى

به راستی » ﴾    ﴿( 2. )یک بار «احاطه دارد

    ﴿( 3یک بار. ) «پروردگار من به آنچه می کنید احاطه دارد

  ﴾ «یک  «و آنکه خداوند در دانش بر همه چیز احاطه دارد

و خداوند به همه چیز احاطه » ﴾    ﴿( 4بار. )
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و ]خداوند[ به آنچه که در نزد » ﴾  ﴿( 1یک بار. ) «دارد

 بار. 0 =میزان کل «آنان است، احاطه دارد

 علم بسیط و وسیع: -4طریق 

(1 )﴿     ﴾  :پروردگارا، »[. 0]غافر

( 2ست. )یک بار آمده ا «بخشایش و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است

﴿    ﴾ «[ همه چیز و پروردگارم از روى دانش ]به

داند و مى»[ 11]انعام:  ﴾    ﴿( 3بار. ) 3 «احاطه دارد

      ﴿( 4یک بار. ) «آنچه را که در بیابان و دریاست

    ﴾  :داند آنچه را که هر خداوند مى»[ 3]رعد

( 1یک بار. ) «افزایندکاهند و مىدارد و آنچه را که رحمها مىمادینه بر مى

﴿          ﴾ ( .1یک بار )بار. 2 

(0 )﴿          ﴾  :و »[ 01]نمل
هی  ناپیدایى در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتابى روشن ]نوشته 

          +( 3یک بار. ) «[ استشده

        ﴾ « علم و آگاهى از قیامت

آید و هی  ها از غالفهاى خود بیرون نمىشود. و انواع میوهبه او احاله مى
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 12 =بار، میزان کل 2 «زاید مگر با علم اوشود و نمىاى بار دار نمىمادینه

 بار.

 سماوات و ارضین: احاطة -5طریق 

(1 )﴿    ﴾ [ :80حج] «نیآنچه را در آسمان و زم 

     ﴿( 2بار آمده است. ) 1 «داندیاست م

﴾  :و پروردگارت به ]حال هر[ کسى که در آسمانها و »[ 11]اسراء

     ﴿( 3یک جا آمده است. ) «تر استزمین است، دانا

 ﴾  :پروردگارم هر سخنى را که در آسمان فتگ»[ 4]انبیاء :

      ﴿( 4یک جا آمده است. ) «داندو زمین باشد، مى

    ﴾ « و هی  چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خداوند

 ﴾    ﴿( 1جا آمده است. ) 2 «ماندپوشیده نمى
یک جا  «داندهر راز نهانى را که در آسمانها و زمین است مى»[. 1]فرقان: 

داند آنچه را مى» ﴾       ﴿( 1آمده است. )

 =جا آمده است. کل میزان 2 «آیدآید و آنچه از آن بر مىکه به زمین در مى

 بار. 13

 



   

 ﴾30﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

 احاطه علم بجمیع جزئیات: -6طریق 

(1 )﴿  ﴾ «بار  2 «خداوند به ]حال[ پرهیزکاران دانا ست

او به پرهیزگاران »[ 32]نجم:  ﴾    ﴿( 2آمده است. )

و خداوند به ستمکاران » ﴾  ﴿( 3یک بار. ) «داناتر است

بی گمان خداوند به » ﴾   ﴿( 4بار. ) 1 «داناست

          ﴿( 1بار. ) 2 «مفسدین داناست

 ﴾ « به راستى پروردگار تو به کسى که از راهش گمراه

 ﴿( 1بار. ) 1 «شود، داناتر است و او به راه یافتگان ]نیز[ داناتر استمى

   ﴾ «وزگران [ تجابى گمان پروردگارت به ]حال

 بار آمده است. 11بار. میزان کل  4 «داناتر است

 بصورت و ضمیر خطاب -7طریق 

(1 )﴿  ﴾ «یک بار.  «پروردگار تان به ]حال[ شما داناتر است

(2 )﴿    ﴾ «خداوند[ اى را که شما بر آنید، شیوه[

خداوند به ایمان شما داناتر » ﴾  ﴿( 3یک بار. ) «داندمى

خداوند به دشمنان شما داناتر » ﴾  ﴿( 4بار. ) 2 «است

به راستى که »[ 15]یوسف:  ﴾   ﴿( 1یک بار. ) «است
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   ﴿( 1یک بار. ) «پروردگارم به مکر آنان داناست

﴾  :یک  «داندو خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را مى»[ 11]محمد

بار.  0 «و خداوند به ]حال[ آنها داناست» ﴾   ﴿( 0بار. )

 بار آمده است. 14میزان کل 

 الصدوراحاطة ما فی  -8طریق 

(1 )﴿   ﴾ «بار  12 «و خداوند به راز دلها داناست

[ 11]غافر:  ﴾     ﴿( 2آمده است. )

یک  «دانددارند، مى]خداوند[ خیانت چشمان و آنچه را که دلها نهفته مى»

و پروردگارت »  ﴾      ﴿( 3بار. )

بار  2 «داندکنند، مىدارد و آنچه را آشکار مىآنچه را دلهاى آنان نهان مى

و خداوند آنچه در دل های شما » ﴾    ﴿( 4آمده است. )

اوند به آنچه در خد» ﴾    ﴿( 1بار. ) 2« است میداند

 بار. 23( و دیگر سه جا. میزان کل 1بار. ) 3  «دلهای آنان است داناتر است

 احاطة ظاهر و باطن -9طریق 

1- (1 )﴿      ﴾ « بى گمان خداوند آنچه را

آمده است.  بار 4 «داندسازند، مىدارند و آنچه را که آشکار مىکه نهان مى
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(2 )﴿    ﴾ « خداون[ می داند آنچه را که نهان[

    ﴿( 3سه بار. ) «میدارید و آنچه را که آشکار می سازید

﴾ « ( 4بار. ) 2 «داندیقین او پیدا و پنهان را مىبه﴿    

 ﴾ « خداوند می داند آنچه را که آشکار می سازید و آنچه را که

       ﴿( 1بار. ) 3 «پنهان میسازید

﴾  :داند و [ آشکار سخن را مىبى گمان او ]جنبه»[ 115]انبیاء

   ﴿( 1یک بار. ) «داندکنید، مىنهان مى ]نیز[ آنچه را که

  ﴾ «داند و عملکردتان را ]نیز[ نهان شما و آشکارتان را مى

 بار. 22بار. میزان کل  1 «داندمى

 1احاطة قُدّام و خلف -11طریق 

(1 )﴿     ﴾ «داندشان را مىآینده و گذشته» 

پس گفت: »[ 11]طه:  ﴾    ﴿( 2بار آمده است. ) 4

  ﴿( 3یک بار. ) «شود؟[ نسلهاى نخستین چه مىحال ]و سرنوشت

  ﴾  :از زمین پدید  [ شما وقتى که شما رااو به ]حال»[ 32]نجم

 بار. 1یک جا. میزان کل  «داناتر است آورد

                                           
  قدام و خلف = جلو رو و پشت سر؛ كنایه از همه احوال و اوضاع است. ]مُصحح[. -1
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 احاطه بالخیر -11طریق 

(1 )﴿       ﴾ «دهید، و هر نیکى که انجام مى

   +( 2بار آمده است. ) 1 «]بدانید[ که خداوند به آن آگاه است

       ﴾ « و هر انفاقى که انجام دهید و هر

 1 =یک بار. میزان کل «داندنذرى که ببندید، به راستى خداوند آن را مى

 بار.

 احاطه بالشر -12طریق 

(1 )﴿    ﴾ «4 «تکه او به بندگانش داناى بیناس 

[ 10]اسراء:  ﴾     ﴿( 2بار آمده است. )

یک جا.  «[ داناى بینا بس استو پروردگارت به گناه بندگانش ]به عنوان»

(3 )﴿    ﴾ « و پروردگارت به گناه بندگانش

 بار. 1یک جا. میزان  کل  «بس است اهیآگ[ ]به عنوان

 احاطة اعمال و افعال -13طریق 

(1 )﴿   ﴾ « خداوند به آنچه که انجام میدهید

به راستی » ﴾     ﴿( 2بار آمده است. ) 4 «داناست

    ﴿( 3جا. ) یک «خداوند به آنچه که میکردید داناست
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﴾ «( 4بار. ) 2 «پس بگو: خداوند به آنچه که میکنید داناست﴿ 

 ﴾ «( 1بار. ) 3 «و خداوند کرده های شما را میداند﴿  

  ﴾ «( 1بار. ) 0 «تبراستی خداوند به آنچه که میکنید داناس

﴿   ﴾ 2 «کنید داناتر و خداوند به آنچه بیان مى

 بار. 15بار. کل میزان  «است

 احاطة اعمال -14طریق 

(1 )﴿   ﴾ «0 «کنید، آگاه استو خداوند به آنچه مى 

  ﴿( 3بار. )    ﴾ 0﴿( 2بار آمده است. )

 ﴾ 4 ( .4بار )﴿    ﴾ 2 ( .1بار )﴿  

   ﴾ 3  بار. 23بار. میزان کل 

 انسان ها به احوالاهلل متعال احاطة  -15طریق 

(1 )﴿     ﴾ «کنید غافل و خداوند از آنچه مى

 ﴿( 3بار. )     ﴾ 2﴿( 2بار آمده است. ) 1 «نیست

   ﴾ 2 ( .4بار )﴿     

﴾ 2  بار. 15بار. میزان کل 
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 جمع بین الصفاتین در احاطه -16یق طر

(1 )﴿ ﴾ «( 2جا آمده است. ) 0تقریبا   «خدا فراخ نعمت داناست

﴿ ﴾ «یا  «با حکمت و داناست﴿ ﴾  جمع این دو

یا  «دانا و تواناست» ﴾ ﴿( 3جا آمده است. ) 45مختلفا  تقریبا  

﴿ ﴾ «یا  «چیره و داناست﴿  ﴾ « آفریننده و

تقریبا   ﴾ ﴿یا  ﴾ ﴿یا  ﴾  ﴿یا  «داناست

جا  24بصورتِ مختلفه تقریبا  در  ﴾ ﴿( 4جا آمده است. ) 11در 

 بار. 41آمده است. میزان کل 

 هلل به آنچه که غیر او نمی دانندالم احاطة ع -17طریق 

(1 )﴿    ﴾ «یک جا  «من میدانم آنچه را که شما نمیدانید

خداوند داناست و شما » ﴾    ﴿( 2آمده است. )

تو »[ 151]توبه:  ﴾     ﴿( 3بار آمده است. ) 1 «نمیدانید

 ﴾   ﴿( 4یک جا. ) «شناسیمشناسى. ما آنان را مىآنان را نمى
   ﴿( 1یک جا. ) «شناسدجز خداوند آنان را نمى»[ 1]ابراهیم: 

  ﴾  :[ پروردگارت را جز او ]کس]شمار[ سپاهیان »[ 31]مدثر
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و آنچه را که »[ 20]فتح:  ﴾   ﴿( 1یک جا. ) «داندنمى

 بار. 15 =یک جا. میزان کل «دانستدانستید مىنمى

، و سوم به ذاتِ آنحضرت  خطاب اول به فرشتگان، دوم به صحابه 

 باقی به عموم مردم.

 هاحاطة علم الساع -18طریق 

(1 )﴿    ﴾ «تنها نزد خداوند  ]قیامت[ بگو: علم آن

به راستى دانش » ﴾    ﴿( 2بار آمده است. ) 4 «است

  ﴿( 3جا. ) 2 «[ روز قیامت به نزد خداوند است]زمان و چگونگى

  ﴾  :( 4یک بار. ) «[ تنها نزد خداستبگو: علم ]آن» [21]ملک

﴿  ﴾  :[ آن به ]نزد[ پروردگار منتهاى ]دانش»[ 44]نازعات

 جا. 0 =یک جا. میزان کل «توست

بار در قرآن  341چون خداوند قدوس به هژده اسلوب مختلف  الحاصل:

حضوص فرمود، پس حاال به خود مو مقدس خود علم غیب را بیان فرموده 

دهد، دیگری را به او درین علم شرکت  ،چه گنجایش مانده است که نافهمی

دیگری را با و کند قرآن مقدس را تحریف  تکرار حکم 341و آیا کسی که 

 ماند؟ تدبر باید کرد.ند، امید اسالم او هم میخداوند شریک گردا
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 پهلوی نفی علم غیب از غیر اهلل اینست:

1- ﴿         ﴾  :[33]النمل .
 .«داندغیب نمى -جز خداوند -بگو: هر کس که در آسمانها و زمین است»

2- ﴿      ﴾  :و ». [31]األنعام
 «[ از آن آگاه نیست]کسىکلیدهاى غیب به نزد اوست. جز او 

 عموم نفی درین دو آیه واضح و ظاهر است.

 اینست: و نفی خصوصی از صاحبِ رسالت 

3- ﴿               

   ﴾  :اختیار سود و زیانى  بگو:». [277]األعراف

دانستم، خیر براى خود ندارم، مگر آنچه را خدا بخواهد. و اگر غیب مى

 .«آوردمبسیار ]براى خود[ فراهم مى
 :در بیان قیامت و نفی چند علم دیگر

4- ﴿    ﴾  :به راستى دانش ]زمان و ». [54]لقمان

 «خداوند است [ روز قیامت به نزدچگونگى

1- ﴿             

 ﴾  :داند و به گذشته و ]حال و[ آینده آنان را مى». [133]البقرة

 «یابندچیزى از علم او جز به آنچه خود خواسته است، احاطه نمى
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1- ﴿          ﴾  
داند و ]انسانها[ در دانش به او احاطه شان را مىآینده و گذشته». [227]طه: 

 «نیابند
به  از غیر خود، -عموما  و خصوصا  -ین آیات صراحتا  علم غیب را ا در

 .ه استنفی فرموداحسنِ وجه 

*** 

 اطالع علی الغیب

 رخیداند، مگر آن که خداوند قدوس بهیچکس هی  چیز از علوم غیب نمی

دهد، ولی باز هم بر اوشان اطالقِ عالم انبیاء را از بعض علوم غیبی خبر می

خداوند زیرا که این اطالق خاص بر آن ذات مقدس است،  ؛الغیب روا نیست

          ﴿فرماید: میمتعال 

  ﴾  :خواهد تا که شما را بر و خداوند نمى». [201]آل عمران

غیب آگاهى دهد. ولى خداوند هر کس از رسوالن خود را که بخواهد، بر 

 .«گزیندمى

﴿            ﴾ 
[ دانناى غینب اسنت. و کسنى را بنر غینب ]پروردگنارم». [10 – 13]اجلن: 

 .«مگر کسانى از رسوالنى را که خود بپسندد. سازدخویش آگاه نمى
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 فصل در تعریف و تحقیق علم غیب

لِ عنادی و وسنائاعای این علم بدون استخدام تعریفِ علم غیب آن است که 

اسباب و وسائطِ مادی باشد. هر علم که متعلق به وسائل و وسائط باشد، برابنر 

است که وسائلی حسی و ظاهری باشنند ینا معننوی و بناطنی، مثنل حنواس و 

گفتنه بنه آن علنم غینب عالمات و تجربات و عقل و وحی و کشف و الهام، 

 شود.نمی

ینب آنسنت کنه از نویسند کنه: غی میفسندر نبراس شرح، شرح عقائند ن

به علنم ضنروری مثنل  آنحواسِ ظاهری مثل سمع و بصر غائب باشد و بنیادِ 

، و به علم استداللی مثل دالئل و عالمات هم مبنی نباشند، نبودهوحی و الهام 

کنرده انند، همنین اسنت. و نفنیش قرآن و حدیث از غیر خندا علم غیبی که 

که به سمع و بصنر  یر علممدعی و مصدق این علم به اتفاق کافر است. اما ه

و محسوس و مدرک باشد، یا به وحی و الهام یا بنه عالمنات و دالئنل معلنوم 

 شننوند، مثننلنهننا علننم غیننب گفتننه نمینهننا غیننب نیسننتند، و متعلننق آآباشننند 

 که از وحی و الهام مستفاد اند. †های انبیاء گوئیپیشین

 /اری قریننب همننین معنننی، رئننیس الفقهنناء و المحنندیثین مننال علننی قنن
در هنم چننین و گفته اند. تفتازانی در شرح فقه اکبر و شرح عقائد  الدینسعد

 .آمده استباب المرتد،  3تارخانیه و شامی ج ات

از ایننن تصننریحات ایننرادی کننه جهننالء در موضننوع آالتِ جدینند وارد 

ادارة پنیش بیننی هنای کنه کنند که آیا اخبار، رادیو و تلفن و تلنویزن ینا می

آینند چنه می گوینند، و صنحیح بنری شناخت باران و غیره میهواشناسی برا
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علم غیب اند یا نه؟ جواب ظاهر است که اینها همه بنه وسنائل و  ،گفته شوند

خنود خنارج انند، احتیناجِ اخنراج  ،شوند، ایشنان از تعرینفِ غینباسباب می

چنانچنه ذکنر کنردیم از  گاهی انبیاء بر غینب مطلنع منی شنوند. ندارند، فقط

محمد بن اسحق روایت کرده است کنه در غنزوة  کهشته و حدیثی آیات گذ

جستجو کردند، دیده نشد، زید  گم شد، صحابه  تبوک شتر آنحضرت 

دهند، و شنتر خنود را بن لُعیت منافق گفت که: فالن از اخبارِ آسمان خبر می

فرمودند: اآلن مرا موالی من خبر داد،  داند که کجا است، آنحضرت می ن

دانم، و بروید فالن جا است و مهنارِ او بنر م به خدا بغیر تعلیم او نمیو من قس

 درختی پیچیده است گرفته بیارید.

هر علمی که خالق به انبیاء و اولیاء خبر دهد، علم غیب نیسنت و  خالصه:

 آن به قرآن و سنت ثابت است اشکالی ندارد.

ص نُنه بنار از از نصوص قرآن مقدس و از احادیث کثیره و بالخصو انتباه:

 ت است. بنفی علم غیب ثا خود ختم المرسلین 

  .زنندهدر بخاری در قصة دخترکانِ دف لروایتِ ربیع بنت معوذ  -اول

در بخاری در قصة وفات عثمان ابن مظعنون  روایتِ خارجه بن زید  -دوم

. 

 .إموسنی و خضنر  در بخناری در قصنة روایتِ اُبی بن کعنب  -سوم 
در طبقات ابن سعد حکایت دانة خرما کنه  معبداهلل بن عمر  روایتِ -چهارم

 .در فراشِ خود دید
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 .روایتِ انس متفق علیه هم در قصة دانة خرمای صدقه -پنجم 

 .القدر ليلةهم متفق علیه در قصة  روایتِ عباده بن صامت  -ششم 

 .القدر ليلةهم متفق علیه و هم در قصة  روایتِ ابوسعید خدری  -هفتم 

 .نیز در موضوع مذکور در تمام صحاح -شتمه 

 در مسلم در موضوع در روزه عاشوارء. مروایت ابن عباس  -نهم 

 نفی علم غیب با این همه تصریحات از غیر ذات واجب الوجود الحاصل:

بنال قینل و قنال  ،و مصدق او منکر این همه شدهعلیم غیب ، پس مدعی است

 .گرددکافر می

نفی علم غیب از غیر اهلل و فتوی کفر بر مادعی اقوال فقهاء اسالم در 

 و مُصدقِ آن

کردن خندا نویسد در موضوع گواهکتاب النکاح می 1در فتاوی قاضیخان ج 

 عوبعضهم جعلوا ذلك كفرا ألنه يعتقد أن الرسول »و رسول در عقد ازدواج: 
برخنی از علمناء اینن را کفنر دانسنته انند؛ زینرا او ».  «يعلم الغيب وهو كفر

 .«غیب را می داند، و این اعتقاد کفر است اعتقاد دارد که پیامبر )گوینده( 
لو تزوج بشهادة اهلل ورسروله ال »نویسند: می 11ص  1و در بحر الرائق ج 

اگر به شهادت اهلل و رسول » .«يعلم الغيب عينعقد النكاح ويكفر العتقاده أنه 

شنود؛ زینرا او فر منیود و فنرد کناشناو ازدواج کرد، عقد نکاح درسنت نمی
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، ص 2ج  1در فتاوی عنالمگیری .«داندغیب را می اعتقاد نموده که پیامبر 

 همچنین نوشته است. 412

ص  4الفتناوی ج  صة، و در خال210در تجنیس ص  2و نیز صاحب هدایه

در  3عینننیعالمننه و  321و در بزازیننه ص  14و در فصننول عمادیننه ص  314

و در  351ص  1ج  4و در شامی 33ص  2ج و در مسائره  13ص  11ج  ةعمد

بلکه تمام فقهاء قوال  و تحریرا  اتفاق دارند بر کفر معتقند  101منه ص  دّبُ ماال

 و مصدق علم غیب به غیر اهلل.

 ند.کافر به اتفاق فقهاء و محدثین مصدقینِ کاهنان و نجومیان و رمّاالن هم

                                           
فتاوای عالمگيری = از مشاور ترین و موثو ترین كتب فتوا در مذهب حنفی كه جمع  -1

غفيری از علماء در زمان پادشاهی اورنگ زیب عالمگير )فرزند شاهجاان( بدر شدبه 
 قارس ی هندو آن را ترتيب دادند. ]مُصحح[.

اكابر فقادای  صاحب هدایه = عالمه برهان الدین علی بن ابوبكر مرغينانی فرغانی از -2
هجدری در گذشدت. بدرای  593هجری متولد شدس و در سدال  531حنفيه؛ در سال 

 مراجعه شود. ]مُصحح[. 111/ 2تفصيل بيشتر به: األعالم للزركلی 

هجری در حلدب تولدد  112محمود بن احمد عينی در هفدهآ رمضان المبارک سال:  -3
س وفدات یافدت. صداحب هجدری در قداهر 255شدس و در چاارم ماس ذوالحجه سال 

القاری شرح صحيح البخاری  عمدةتأليفات نافع و بسيار بودس كه از جمله می توان از: 
 نام برد. ]مُصحح[.

محمد أمين بن تأليف رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار اشارس به كتاب:  -4
 شامی حنفی. ]مُصحح[ .    ابن عابدینه عمر مشاور ب
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غیب با اینقدر وضناحت گردد که مسئله علم اینجا سوالی پیدا می تبصره:

چگوننه و از کجنا و بنه چنه علنت بنر بعضنی امنت مشنتبه گردینده و منروج 

 گردید؟.

ها منروج شنده، جواب این است که این عقیده بعد مدتی اوال  در رافضنی

رافضی عقینده زیرا که  ؛لوح هم نقل کرده رواج دادندبعدا  بعض سُنیانِ ساده

ه و قطر های بیابان تی که شمارة ریور دنیا و آخرت حواممة ه دارد که امام

 داند.و ورقِ اشجار را میهای آب 

 ینفصل الرافضة از شیخ عبدالقادر اجلیال 1غنیة الطالبنی ج               

 و تاريخ اخللفاء سیوطی، حاالت خلیفه نارصالدين            



 

 

 باب چهارم

 در بیانِ حاضر و ناظر

حاضر و »نام اند، این دو نام یعنی  11ه اگرچه در اسمای حسنی معروف ک

 ؛نیستند، لیکن در اسمای حسنی شهید و بصیر دو نام پاک موجود اند «ناظر

و اسم ناظر، در حدیث  .زیرا که معنی شهید، حاضر و معنی بصیر، ناظر است

 ِإنَّ »است:  روایت شدهدر ترمذی  هم آمده است، از ابوسعید خدری 
همانا دنیا ». «َتْعَمُلوَن َكْيَف َفَناِظٌر ِفيَها ُمْسَتْخِلُفُكْم اللَّهَ  َوِإنَّ  ،ِضَرٌةَخ ُحْلَوٌة الدُّْنَيا

گرداند، شیرین و سرسبز )فریبنده( است و خداوند شما را در آن خلیفه می

 «.کنیدکند که چکار میسپس نظاره می
موجنود اسنت، مشنابه اینن رواینت و در ابن ماجه و مستدرک حاکم هم 

از مبتدعین نوشته اسنت کنه، اطنالق لفنظ  2تسکین الخواطر در ص  صاحب

حاضر و ناظر، بر ذاتِ باری تعالی نه در قرآن اسنت و ننه در حندیث و ننه از 

بطنورِ دعنوی وارد شده است. او در ادامنه صحابه و نه از تابعین و نه از سلف 

ه توانند، صنحیح اسنت کننمی کنرده و تا قیامت کسی آن را ثابنت :گویدمی

 گو را حافظه نباشد.دروغ

 برین علم و دانش بباید گریست

، 113در ص  «جاء الحنق وزهنق الباطنل»و محقق عصر مبتدعین صاحبِ 

ضنغث علنی »و صنورت  هدمیندقدمی جلوتر رفته درین نغمنه، طنبنوری ننو 
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در  نویسد که: حاضر و ناظر بنودنکمالِ جسارت می او ب هاختیار کرد «1إبّالة

دینی است، بلکنه کردن بیخدا نیست، خدا را هرجا تسلیم هرگز صفتِ هرجا

 است. شأنِ رسول خدا هرجا حاضر و ناظربودن 

کمتر  واقعی، این کار از تو آید مردان چنین کنند که خدا را از رسول 

، العیاذ بناهلل، گنویم: کناالی زبنون بنریش !!را از خدا باالتر کنند و رسول 

 .2خاوند

را گاهی با خندا  سف قول رافضیانِ است که مرتضی این حرف نیز مراد

ا شیعة منصف نیز از چنین برند، امکنند و گاهی از رسول باالتر میمساوی می

 :کند، شعررانگیز احتراز و اجتناب میکلمات ش

 گنردد بگنردانشزبانت در دهان هرگوننه می

 خبننر هسننتی ز روزِ داوری جننانممگننر تننو بی

 وزی ز برهننانشتننرا الزم شننود بننر دعویننت ر

 کوبند اگر عاجز شنوی جنانمهمی پرسند می
 

                                           
المثل خيلی جالدب اسدت: ضدغث= یدك قبضده )مشدت( از ضرب «إبالة ضغث علی» -1

باشدو و إباله پشتة هيزم و چوب را گویند. معنای ضرب المثل خاشاک خشك شدس می
شدود كده بده شود: یك بال بر بالی دیگرو و هآ چنين بر شخصی اطال  میاینطور می

 ]مُصحح[. دوست خود ضرری برساند سپس ضرر دیگر را نيز متوجه او كند. 

زند تنادا مفاومی كه از اینان سر میمعنای این اصطالح اینست كه: سخنان بی جا و بی -2
 ای هستند. ]مُصحح[. های كآ خرد و سست عقيدسالیو خودشان است؛ كه انسان



   

 ﴾153﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

 أستغفر اهلل ثم أستغفر اهلل از این عقائد.

را این مقصد و اینن حاضنری و نناظری  برای تو از نصوص قطعی حاال ما

 مالحظه فرمائید.. نمائیممیاثبات 

 فصل در بیان دالئل مقصدِ باال

بیشک »ترجمه:  ﴾     ﴿ قوله تعالی:( 1) -8طريق 

 دو بار. «اهلل تعالی بر هرچیز حاضر است

(2 )﴿    ﴾ «یک بار. «و تو بر همه چیز گواهى 

(3 )﴿     ﴾ « و خداوند بر همه چیز نگهبان

 یک بار. «است

(4 )﴿     ﴾ « راستی خداوند به هر چیز حاظر

 بار. 1 «است

(1 )+              

  ﴾ «[ او هی  ]آیاتى از[ و در هی  کارى نیستى و از ]سوى

کنید مگر آنکه چون در آن ]کار[ در خوانى و هی  کارى نمىىقرآن را نم

 یک بار. «آیید، بر شما گواهیممى

(1 )﴿    ﴾ « خداوند به آنچه که میکنید گواه

 یک بار. «است
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(0 )﴿     ﴾  :آن گاه خداوند از »[ 41]یونس

 یک بار. «کنند آگاه استمى آنچه

 بار 12 =میزان کل

اهلل تعالی با شما است »ترجمه:  ﴾    ﴿( 1) -2طريق 

و اهلل تعالی بهر چه عمل کنید » ﴾   ﴿. «هرجا که باشید

 یکبار. «بینا است

(2 )﴿       ﴾  :راز »[ 0]مجادله

 یک بار. «است گویى سه تن نباشد مگر آنکه او چهارمین آنان

(3 )﴿        ﴾  :نساء[

توانند[ از دارند، حال آنکه ]نمى]گناهانشان را[ از مردم نهان مى[ 153

 یک بار. «او ]خداوند[ با آنان است اوند نهان دارندخد

 بار 3 =میزان کل

و خدا به )امور( بندگان،  » ﴾  ﴿( 1) -8طريق 

 بار. 3 «.ناستیب

(2 )﴿    ﴾ « خداوند به بنده گان خویش آگاه

 بار. 4 «و بیناست

(3 )﴿    ﴾ « بی گمان اهلل تعالی بهر چه عمل

 بار. «کنید بینا است
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(4 )﴿    ﴾ «و اهلل تعالی بهر چه عمل کنید بینا است »
 بار. 1

(1 )﴿   ﴾ « آنچه که میکنید خداوند به آن

 بار. 4 «بیناست

(1 )﴿   ﴾ «یک بار.«خداوند به هر چیز بیناست 

(0 )﴿        ﴾ «همان[ ]

[ در ]میان [و گشت ]و گذارت .بینندخیزى تو را مىکسى که چون بر مى

 ک بار.ی «بیند[سجده کنندگان ]را نیز مى

 بار 20میزان کل 

 اهلل سمیع و ناظر است: -4طريق 

(1 )﴿    ﴾ « بار. 4 «خداوند شنوا و بیناست 

(2 )﴿    ﴾ «2 «براستی خداوند سمیع و بصیر است 
 بار.

(3 )﴿    ﴾ «وند شنوا و بی گمان فقط خدا

 بار. 4 «بیناست

 بار 15 =میزان کل

 اهلل شنونده و حاضر است: -5طريق 

(1 )﴿  ﴾ «یک بار. «بى گمان او شنواى نزدیک است 
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(2 )﴿     ﴾ « و ما به او از رگ جان

 یک بار. «نزدیکتریم

 بار 2 =میزان کل

( بنار تکنرار مضنمونِ 34غرض در قرآن مقندس قرینب هشنتاد و چهنار )

، ما ذکنر کنردیم، 14حاضری و ناظری خداوند ذوالجالل آمده است، قریب 

 صاحبِ ایمان را کفایت است.

یاد باید کرد و فراموش نباید شد که حاضنری و نناظری و شنهید و  انتباه:

ر جا و هر زمان، با هرکس بودنِ خداوند ذوالجالل در هبصیر و سمیع و قریب

و هرحال به اعتبار صفتِ علم است، ورنه آن ذاتِ مقدس از جسم و تجسم و 

ا است و از احاطة ادراک مخلوقنات وراء النوراء ثنم وراء تمکن و حلول مبرّ

 .1الوراء ثم وراء الوراء است

 منه  ای در صفتِ ذات تنو حینران کنه و

 هبِننننننن جمله جهان گوشة دربارِ تو زو 

 :/ هلل دّر السَّعد 
و رتر از خیال و قیاس و گمنان و وهنم ای ب

 مشننیدیم و خواننده اینو ز هرچه گفته اند 
 

 :چه دُر سفته است /عارفِ شیراز 

                                           
هدف از این عبارات این است كه اهلل متعال از احاطة ادراک مخلوقات خيلی بداالتر مدی  -1

 دش را به هيچ صورت درک كردس نمی توانند. ]مُصحح[.باشد و كُنه وجو
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 داردور اسننت سننراب دریننن بادیننه هننوش

 تننننا غننننولِ بیابننننان نفریبنننند بسننننرابت
 

فرمننوده اسننت: هرچننه  /خواجننه خواجگننان محمنند نقشننبندی بخنناری 

ای او را وراء همنه بایند دانسنت، ای و دانسنتهای و خوانندهیدهای و شنندیده

 هرچه در درکِ تو آید مخلوق است خالق وراء ادراک مخلوقات است.

علینه و یکنی در ترجمنان  حدیث که یکی متفنق 1حدیث منور هم و در 

و چهنارم در مسنلم و  2به روایتِ بزار و دیگری بنه رواینتِ طبراننی ج  لسنةا

جم ، و پننمام مالک و دارمی و مسند احمدئی و ترمذی و مدطا اابوداود و نسا

بصیر بودن و قریب بنودن و اقنرب و بودن  در ابوداود و حدیث دجال، سمیع

 آن ذاتِ مقدس ثابت است. بودن

 نصوص گردیدند.  15از مجموعه قرآن و حدیث 

ری هرجا، ظاهر است که انتظام امور خالئق و ظحاضری و نا حکمت:

موازنه تمام امورشان است، و بدیهی است که شأن و ضرورت محاسبه و 

، و ابالغ و تبلیا است و فة شان و مقام شان انذار و تبشیررسل این نیست، وظی

ه فرموداهلل متعال بس، این امور را حاضری و ناضری ضرورت نیست، چنانچه 

 ند.خواهاین امور علم غیب هم نمی ﴾  ﴿: است

این از اصولِ مسلمه است که اربنابِ سنلطنت  دلیل عقلی برين مقصود: 

کننند کنه و وسائلی تحویل می سر و هر شخص را مناسب مقامِ او آالتهر اف

متعلق به همان وظیفه و مأموریتِ و مقدار استعداد و صنالحیتِ اوسنت، منثال  
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اسنلحه  و شمشنیر و اسنپر و تنوپ و غینره ورا توفنن پنولیسمأمور ارتش و 

زیرا که ایشان مأمور انتظامی اند کنه دزدان و رهزننان و دشنمنان و  ؛دهندمی

بنه چنگنال قنانون قاچاق فروشان و عناصر مفسده را تعاقب کننند و ایشنان را 

را کتابچه و قلنم و  / لیسهو دبیرستان مدرسه، اما معلم فرهنو و مدیرِ بسپارند

کنند، و همچنان دادگناه می کاغذ و غیره آالت تحصیل سواد و دانش محول

 .سایل می دهندرا دستگاه و آالتِ آن و دکتر را راهنمائی کار او و قاضیو 

حاال اگر شخصی بر قانون مدسسه و تنظیم امور سلطنت منداخلت کنرده، 

ة سیاه نداده اند و دکتر را چرا توپ ختبگوید: چرا به مأمور ارتش کتابچه و ت

خندنند ینا ننه و شنعور میر عقلِ فاسد این بینداده اند، آیا حکومت و ملت ب

 گویند، یا نه؟.را مجنون و مزخرف میشخص این 

اننذار و تبشنیر اسنت ننه  ‡همینطور باید دانست که چون وظیفة انبیناء 

ری ظحاضری و نائق، ایشان را چه ضرورت علم غیب، انتظام جمیع امور خال

سول اند، درین مأموریت و ادراک جمیع امور است؟ و امام و ولی هم نائب ر

وقتی که افسر ایشنان را ضنرورت اینن امنور نیسنت، منا تحنت ایشنان را نینز 

کردن ضرورتی به این امنور نیسنت. و بنه ایشنان علنم غینب و غینره را ثابنت

مرادف گذرانیدن مقام شانست از جای خود و به جای سلطان کنل رسنانیدن 

از منأمورینِ سنلطنت او را  کند که فردیاین را گوارا می یاست، آیا بادشاه

بلکه این اعالنِ تو دچنار هالکنی و  ؟!.مداخل در امورِ سلطنت خاصة او کنی

 گردد و تدبر باید کرد.رسوائی تو می
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 فرموده است:را تعلیم خود در قرآن و حدیث اصول اهلل متعال  تبصره:

1- ﴿            

        ﴾ :[. 41 -42. ]نازعات 

تنو در چنه  پرسند کنه تحقّنق آن چنه زمنانى اسنت؟درباره قیامت از تو مى»

ر [ آن به ]نزد[ پروردگامنتهاى ]دانش مقامى که هنگام وقوع آن را یاد کنى؟

 «تو تنها بیم دهنده کسى هستى که از آن بیمناک باشد. توست

2- ﴿            

     ﴾ :[. 21 -21. ]ملک 

[ تنهنا بگو: علم ]آن ه زمانى است؟گویند: اگر راستگویید این وعده چو مى»

 «اى آشکار هستمنزد خداست. و جز این نیست که من هشدار دهنده

3- ﴿               

       ﴾  :(1)[05 -11]یس. 

4- ﴿        ﴾ :[.13]اسراء 

 «بگو: پروردگارم پاک است. آیا چیزى فراتر از بشرى پیام آورم؟»
باید دید که خداوند متعال وظیفة نبی را از وظیفة خود جدا فرمنود، فنرقِ 

 :د باید دیدمراتب هریک قائم فرمود، مزی

                                           
و به او شعر نياموختيآ و سزاوار او نيست. آن جز پنددى و قرآندى آشدكار »ترجمه:  -1

 .«[ باشد هشدار دهد و حجّت بر كافران ثابت شودنيست. تا هر كس را كه زندس ]دل
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1- ﴿    ﴾  :در هر حال بر »[ 45]رعد

 «[ ماست[ است و حساب بر ]عهده[ تو تنها رساندن ]پیام الهى]عهده

1- ﴿        ﴾  :21]غاشننننیه- 

 «بر آنان چیره نیستى. اىپس پند ده که تو تنها پند دهنده» [.22

0- ﴿              

      ﴾  :(1)[111]انعام. 

خدای بزرگ دیگریست و مقامِ نبی و ولی و امام و فرشنته، خالصه، شانِ 

 مصرع:دیگریست.    

 گر فرقِ مراتب نه کنی زندیقی

 شانفصل دوم در بیان اقوالِ فقهاء و فتوای

کنند، موالنا عبدالحی لکنوی تحریر می انبیاء و اولیاءه قائل حاضر و ناظر ب بر

قت حاضر و ناظر اند و به همه حضرات انبیاء و اولیاء هر و»همچو اعتقاد که، 

چه از بعید باشد شرک است، چه این صفت  اگر «حال بر نداء ما مطلع شوند

است، کسی را در آن شرکت نیست. )فتناوی عبندالحی  از مختصات حق 

                                           
دند تدو را بدا كدار آنان كه دین خود را بخش بخش كردند و گروس گروس ش»ترجمه:  -1

[ نيستو كارشان فقط به خداوند واگذار شددس اسدت. آن گداس آنان كارى ]و مسئوليتى
 .«دهدكردندو خبر مى[ آنچه مىآنان را به ]سرانجام
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طبع مصر همنین مضنمون اسنت، و در  1ج  124بحواله بزازیه( و در بحر ص 

 همه نوشته است. 1دائعشامی و غیره از کتبِ فقه مثل عالمگیری و ب

ی ایننن اعتقنناد را خننارج از اسننالم معلننوم شنند کننه فقهننای اسننالم دارنننده

 :دانند، فکر باید کرد. شعرمی

 حاضننر و ننناظر بنندان او را ننندانی غیننر او

 غیر او را نیست زیبا این دو امر ای جانِ من

 هرکنننه دارد اعتقننناد فاسننندی بنننر غینننر او

 نکافرش دان ای عزیزم مشرکش ای یارِ م
 

                                           
 اشارس به كتاب البدائع والصنائع تأليف عالمه ابوبكر كاسانی حنفی. ]مُصحح[. -1





 

 

 باب پنجم

 در بیانِ قدرت و اختیار

شرط سوم و شرط بزرگ عبادت آن ذات که الئق عبادت است، اینست کنه 

ضنرر و جلنبِ منفعنت قنادر و هنر و مختارِ کل باشد که بر دفع  ةکامل القدر

مختار باشد، خاتم المفسرین سید اآللوسی مفتی بغدادی در تفسیر خنود روح 

إذ شرط استحقاق العبادة القدرة الكاملة »سنت: رقمطراز ا 11ص  1المعانی ج 
 .«التامة على دفع الضرر وجلب النفع

این مختصر گنجایش تفصیل همه آیات قدرت ندارد، فقط بر اجمنالِ آن 

از  «حقیقننتِ توحینند و شننرک»شننود، تفصننیل آن را از کتنناب اکتفننا می
 نورالحسن بخاری در اردو باید طلبید.

مقنام قندرت  223ر قرآن پاک خنود تقریبنا  وعم نواله د اهلل  خالصه:

از این قندرت را کامله و عامة خود بیان فرموده است، و در بعض جا صراحتا  

کوچکترین هم آید، حتی که در یکجا دیگران نفی فرموده است، چنانچه می

یره ذکر نفرموده اسنت، نبی و فرشته و امام و ولی و غ هی اختیار و قدرت به 

نفی فرموده است. صاحبِ عقل سنلیم را قدرت را از آنان  بلکه برعکس، این

کند که هی  شی غیر او مالک و قادر درین مورد خود عقل سلیم رهنمائی می

 توانند شد.و مختار نفع و ضرر چیزی نمی
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که بنادگان باه آن  فصل اول در بیان حکمت و فلسفه عبادت غیر اهلل

 گرویده اند

حب الدنيا رأس كل »دنیا و حرصِ دنیا اسنت. اصل منشأ پرستشِ غیر اهلل حب 
ولو كان البرن آدم ». «همه گناهان اسنت سرچشمهدوستی دنیا، » (1)«خطيئة

اگر انسان صناحب دو »)الحدیث= متفق علیه(  «واديان من مال البتغى ثالثا...

 .«کندیداشتن سوم را م یپر از مال باشد، آرزو یدره

؛ چنرا کنه منفعنت و دفنع مضنرتجلب  :حب دنیا، دو چیز است ةخالص

ص است، هروقت در پی نفع خود و دفعِ ضرر خود یرانسان بیچاره طامع و ح

حصنولِ سنود و دفنع زینان خنود  صنورساعی و متفکر است، همه وقنت در ت

 ، در هنراسمصروف است، همیشنه از رسنیدِ نفنع، گلگنون و از تنرسِ ضنرر

دهد رخد و تشخیص میچقلب و دماغ او می ا اعوانِ خود گردابلیس ب .است

ش چقدر است و از عملو علم ؟ ت راسخ استکه آیا این شخص در اعتقادیا

 صحبت علماء چقدر استفاده می کند؟!.

که انحرافِ او فی الفور بجانب غیر اهلل مشکل اسنت، اوال  در  اگر دانست 

کوشند تنا دل و دمناغ او از ازدیاد و استغراق و تزیین همان نفع و یا ضنرر می

غینر  توسنلتقادیاتِ حقیقی محو و مضمحل گردد، پس در دلِ او توجه به اع

                                           
این حدیث  :اند كهگفتهيوطی و آلبانی و غيرس ابن الجوزیو ابن تيميهو ذهبیو عراقیو س -1

ثابت نيست بلكه اینو قول جندب بن عبداهلل بجلی یا حسدن بصدری  از رسول اهلل 
 اند. )مُصحح( منسوب كردس ها آن را به عيسی است. بعضی
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را بنه صنورت آننکند که آن شخص اندازد و آن را بنوعی مزین میاللهی می

ازو نومید شد،  این مرتبة اخیرد و اگر گردد، تا غرق آن بال ببینخیر و عبادت 

نفنع و و گناه باشند کنه در  .دهندبهمان حب و حرص تسنلی میخویشتن را 

کند کنه بنه توسنلِ کند و القاء میضررشان به وسیلة اعوان خود مداخلت می

بایند او را تنو نینز دور شند، از شخصی یا و رسید  به شخصی این بال فالن پیر

بپرستی و اطاعت کنی و ندا کنی تا ناراض نگردد، پس این بدبخت به الحاح 

، اشنتغال وردن خناک آنو خ و نذر و نیاز و طواف و به وسیلة قبرِ آن بزرگ

و رسید نفع طبنق  و چه بسا میعاد دفع بالءدهد کرده دینِ خود را از دست می

گنردد و آن گردد و توافنق پیندا میمکتوب مقدر، که درین مدت مکمل می

چنرا کنه انسنان غنالمِ نفنع و  ؛کننداحمق آن را از همان پیر و قبنر تصنور می

گردد که از آن شِ آن مشغول میخائف نقصانِ خود است ازین وجه به پرست

 برد.در نفع و نقصانِ خود گمان می

کنند، وجنه آنسنت کنه بچشنم ای هستند که دریا را پرستش میمثال  عده

بینند که همین آب سببِ سیرابی و منافعِ مادی است، بعضنی آفتناب ظاهر می

نند، کست مبندل میآنرا دیدند که تاریکی را بروشنائی که نفع انسان وابستة 

دهند پرسنتشِ پرستشِ او شروع کردند. هندو گاو را دید که شیر و روغن می

سنت، آنهنای کثینر وابسنتة آن شروع کنرد، مجوسنی آتنش را دیند کنه نفع

یدنند کنه سنبب منوت اسنت ازو را دمنار ی ، بعضنرا شروع کرد آنپرستشِ 

ا ر هاو مکان هاترسیده شروع پرستشِ او کردند و بعضی بتان و درختان و سنگ

پرستش کردند که تصویرِ فالن بزرگ است و زیر این درخت فنالن بنزرگ 
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 بناالیقیام کرده یا عصای او بوده است، و این سنو را او نهاده اسنت ینا بنر 

نشسته است و درین مکان عبادت کرده است یا نشسته است یا وضو کرده  آن

رساند و است، پس آن بزرگ به تعظیم این از ما راضی شده فالن نفع بما می

شنیخ عبندالقادر گیالننی ازینن سنبب  ینازدهم .کنداز ما دفع میرا فالن بالء 

عُنرس قلنندر صناحب را  .کنندکنند که از حیوانات ما امراض را دفنع میمی

شناه کند و جشنِ غریبدهد و بلیات را دفع میکنند که بما اوالد میبدان می

گردد و بنال از مالهنای منا یار میدهند که منافع مالهای ما بسرا بدان انجام می

 شود.دور می

از غینر اهلل ینا کنند؛ می علنتانسان پرستش غیر اهلل  به همین دو  خالصه:

شعوری اوست ، ولی این حماقت و بیمی خواهد جلب منفعت یا دفع مضرت

که این انسان عاجز چه قدرتی و اختیاری در دست دارد که بتو نفع رساند ینا 

 دفع ضرر کند.

 :ر، از احقرشع

 ای آن کنننه شننندی ز عقنننل خنننالی

 افتننننننناده بدسنننننننت در وبنننننننالی

 ر منننننننن لیجویننننننننندة نفننننننننع د

 ینننا دفنننع ضنننرر بنننه مننناه و سنننالی

 از غینننر خننندا مجنننو تنننو چینننزی

 تمینننننننننزیدر قهنننننننننر روی ز بی
 



   

 ﴾110﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

چون ایمان ضعیف گردد، و در یقینِ بشر فساد رُخ دهد، پس او یک بندة 

کنند، پنس بنه ات تصنور میمحتاج و غیر اهلل را قاضی الحاجات و دافنع البلین

و  .کنندهمین غرض فاسد، شروع در احترام و تعظیم مفنرط و پرسنتش او می

او را تشویق کرده و راه های فراوانی به او نشان می درین عمل شیطان ملعون 

 .دهد

یا »و  «یا علی»و  «یا رسول اهلل»حاال این شخص آن لذت که در نعرة 
یا غریب »و  «یا قلندر بادشاه»و  «ا غویی»و  «یا ابوالفضل»و  «امام معصوم

کند در نعرة اهلل اکبر و یا رحمن و یا رحیم محسوس محسوس می «شاه

 ﴿گردد و مصداق کند، هنوز مرکز و محور محبت او هم غیر اهلل مینمی

       ﴾  :ى جز او و چون کسان»[ 41]زمر

  ﴿یا مصداق  «شوندیاد شوند، آن گاه است که آنان شاد مى

        ﴾  :و از مردم »[ 111]بقره

گیرند که آنها را کسانى هستند که به جاى خدا همتایانى را ]براى او[ بر مى

پس  رفته  .د، العیاذ باهللگردمی «دارنددوست مى مانند دوست داشتن خدا

شود، همه دل و دماغ شان رفته بحکم آن که در یک دل دو محبت جمع نمی

و حرمانِ ابدی  به همین محبت از دنیا رفتهگردد و مصروف حب غیر اهلل می

 شود.  عنصیبِ او می

 چو میرد مبتال میرد چو خیزد مبتال خیزد
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شود تصنویر پینرش در ر دست گیرد نامة =  این نیز حاضر میروز قیامت هرکسی د 

 .بغل

هنی فنوری قسم داثر همین محبت است که پیرپرستان را اگر به خدا  بر و

خنورد، و اگنر وظیفنة خندا نمیقسنم خود هیچگاه به پیر ، اما سوگند ادا کند

اصنال  تحسنر  و حج و عشر و قربانی فنوت گنردد، مثلِ نماز و روزه و زکات

رد ولی اگر وظیفة شیخ یا روزة نذر او یا چهلم و جشننِ پینر و عنرس او و ندا

زیارتِ مقرره و خاک بوسی و طوافِ قبر او و چادر و عَلَنم او فنوت گنردد، 

 نعوذ باهلل منها. –گویا قیامت برپا شد و بدبختی او رسید 

 باید دانست کنه چنون بنیناد و اسناسِ شنرک همنین ننافع و ضنارّ اخطار:

غیر اهلل است، ما چند آیات از قرآن مقدس در نفی نافع و ضنار بنودن دانستنِ 

کنیم تا خود به چشم عبرت به بینی که خداوند متعنال غیر او، اینجا تحریر می

العیناذ  ، وکنیمرگِ شرک را چگونه قطع فرموده و ما آن را باز هم پیوند می

 باهلل در مقابلِ خدای ذوالجالل قیام کرده ایم.

1- ﴿           

  ﴾  :بگو ندا کنید آنان را که گمان برده اید ما » [.33]اإلسراء

 .«شوند، کشفِ ضرر را از شما و نه گردانیدن آنراسوای او، پس مالک نمی

2- ﴿           ﴾ 
پندارید ]به فریاد[ بخوانید. بگو: آنان را که به جاى خداوند مى». [11]سبأ: 

 .«اختیار ندارند اى دروزن ذره هم
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3- ﴿         

       ﴾  :[42]العنکبوت 

اند، مانند وصف عنکبوت وصف آنان که به جاى خداوند دوستانى گرفته»

 «ها خانه عنکبوت استترین خانهاى ساخت و سستاست که خانه

4- ﴿        ﴾  
به اندازه  ی( حتدیپرستی)و م دیخوانیرا که جز او م یو کسان ». [25]فاطر: 

 «!ستندیپوست نازک هسته خرما مالک ن

1- ﴿           

      ﴾  :اى مردم، مثلى زده ».  [05]احلج

خوانید، شود، به آن گوش فرا دهید. آنان را که به جاى خداوند مىمى

 .«[ گرد آیند[ آن ]همگىتوانند مگسى بیافرینند، و لو براى ]آفرینشنمى
ر د 2قیننی ردِ این عقائدِ باطله تحقیقنی اتحت این آیت برا 1صاحب روح

 نوشته است قابلِ مطالعه است. 113الی ص  212ص  10جلد 

 

 

 

                                           
 روح = تفسير روح المعانی. ]مُصحح[. -1

 انيو = خوبو عجيب و نيكو. ]مُصحح[. -2
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و اثبااتِ آن بار  †فصل دوم در بیان سلبِ اختیار و قدرت از انبیاء 

 ال شریک احدو اهلل

در این فصل اعترافاتی از زبان پیامبران بزرگ الهی که در قرآن کریم آمده 

 است، به رشتة تحریر در می آوریم:

[. 03اء: ي]األنب ﴾ :﴿      نوح  -1
و نوح ]را به یا دآر[ چون پیش از این دعا کرد و ]دعایش را[ براى او »

 «اجابت کردیم

  :﴿        ایننننننننننننننوب  -2

   ﴾ (1).[74 – 75اء: ي]األنب. 

  :﴿          یونس  -3

      ﴾ در تاریکیها نندا ». [77 – 70اء: ي]األنب

[ به راستى منن از و پاک ]و منزهى[ جز تو نیست. تدر داد که معبود ]راستینى

 .«پس ]دعایش را[ اجابت کردیم .ستمکاران بودم
  :﴿         زکریا  -4

     ﴾ (1)[17 – 71ا: ي]األنب. 

                                           
[و چون پروردگارش را نددا داد كده: آسديبى بده مدن ایوب را ]نيز یاد كنو »ترجمه:  -1

 .«[ را اجابت كردیآرسيدس است و تو ماربانترین ماربانانى. پس ]دعایش
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  :﴿        ابراهیم  -1

﴾  :(2)[272 – 277]الصافات. 

      ﴿: إموسی و هارون  -1

     ﴾  :(3)[223 – 224]الصافات . 

  :﴿        لوط  -0

﴾  :(4)[254 – 255]الصافات. 
 در سورة ص. و همچنین حکایتِ سلیمان  -3

  :﴿   اختیاری تمام انبیاء و بیان مجبوری و بی -1

        ﴾  :و به ». [54]األنعام

راستى فرستادگانى پیش از تو دروغ انگاشته شدند. آن گاه بر تکذیب و رنج 

 «دیدن خویش صبر کردند تا آنکه نصرت ما به آنان رسید

                                                                                          
و زكریّا راو چون پروردگارش را ندا داد كه پروردگاراو مرا تناا مگذار و تو »ترجمه:  -1

 .«[ را اجابت كردیآپس ]دعایش .باترین وارثانى
[ و ]دعایش را پدذیرفتيآ .[ از درستكاران ببخشپروردگاراو به من ]فرزندى»ترجمه:  -2

 .«او را به فرزندى بردبار مژدس دادیآ
و هر دوى آنان و قومشان را از . و به راستى بر موسى و هارون منّت ناادیآ»ترجمه:  -3

 .«اندوس بزرگ نجات دادیآ
را نجدات  -همگدى -اشچنين بود كه او و خانوادس .و لوط از رسوالن بود»ترجمه:  -4

 .«دادیآ
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 ﴾ :﴿           یعقوب  -15
[ خداوند را از شما دفع کنم. توانم چیزى از ]قضاىو نمى». [30وسف: ي]

 «فرمانروایى جز خدا را نیست

 ( :1 )﴿       سیدنا و امام المرسلین  -11

  ﴾  :ختیار سود و زیانى براى خود ندارم، بگو: ا»[. 277]األعراف

 «مگر آنچه را خدا بخواهد

(2 )﴿          ﴾ [41ونس: ي.] 

قل يا حممد إين ال أملك لنفسي ضرا من »گوید: ی در ترجمه میفسعالمه ن
 .« من ذالكمرض أو فقر وال نفعا من صحة أو غنا إال ما شاء اهلل

(3 )﴿        ﴾  :بگو: من »[. 12]اجلن

 «توان زیان رساندن و الزام شما به راه راست را ندارم
قدرت و اختیار امور  †حاال تدبر باید کرد که چون این همه انبیاء 

وانند دیگران را نیز غیر از آنان در چه حدی  هستند که بتخود ندارند، پس 

 .!دنجات دهن

را در دو آیه اولی دستور فرمود که: اعالن کن که من  و آنحضرت 

این که مالک نفع و ضرر دیگران مالک نفع و ضرر خود نیستم، چه جای 

 .باشم
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و در آیت سوم فرمود که: اعالن فرما که من همچنانکه مالک نفع و ضرر 

هم نیستم، بلکه من صرف منذر و  (متا)خود نیستم، مالک نفع و ضرر شما 

 مبشر و صاحب ذمة ابالغ و تبلیغم و بس.

را نیاز  و اقلایم بالغات و تاجادار هادایت  1لضادافصح من نطق با

 دادن نبوداختیار و قدرت هدایت

1- ﴿             

 ﴾  :(2)[33]القصص. 
هنگام وفات  در تفاسیر و کتب حدیث موجود است که آن حضرت 

، ولی او ایمان نیاورده مرد، کوشش فراوان نمودابوطالب عمو/ کاکای خود 

 این آیت کریمه نازل شد.

2- ﴿      ﴾  :شاید تو » [5]الشعراء

 .«آرندکنندة جان خود را )باشی( به این که ایمان نمیهالک

3- ﴿             

﴾  :(1)[7]فاطر. 

                                           
لغت ضاد = همان زبان عربی استو و أفضل مَن نطو بالضاد )باترین فردی كده بده لغدت  -1

 اند. ]مصحح[. هضاد = زبان عربی( صحبت كردس رسول ماربان 

لكده تدوانى هددایت كندى. بدارىو نمى]اى پيامبر[ هر كس را كه دوست مى»ترجمه:  -2
 .«شدگان داناتر استكند و او به هدایتخداوند هر كس را كه بخواهد هدایت مى
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از سوز گداز رحمت بر امت قریب هالک  سبحان اهلل جان آنحضرت 

 .را هم ندارنداختیار هدایت یک نفر  ود اینبا وج شده است،

4- ﴿            

﴾  :تو را در این کار اختیارى نیست. چه ]خداوند[ »[. 217]آل عمران

در غزوة احد که  .«تمکارندآنان را ببخشاید یا عذابشان کند، چرا که آنان س

 صحابی شهید شده بود و عم آن ذات گرامی سید الشهداء امیر حمزه  05

و رخسارِ مبارک از خون گلگون شده شکست، و دندانِ مبارک  مثله شده

بود، در چنین وقت نازک بر زبان مُبارک رفته بود که چگونه فالح حاصل 

ند، این آیت نازل شد، فکر کند، قومی که روی نبی خود را خونین کردمی

باید کردکه چون درین موقع اختیار داده نشد، پس کدام وقت اختیار داده 

 می شده اند؟.

1- ﴿              

﴾  :(2)[77]التوبة. 

                                                                                          
آیا كسى كه كردار زشتش براى او آراسته جلوس دادس شدسو لدذا آن را نيدك »ترجمه:  -1

بيند ]چون كسى است كه چنين نيست؟[ بى شك خداوند هر كس را كده بخواهدد مى
كند. پس نباید وجودت از حسرت هدایت مى گذارد و هر كس را كه بخواهدبيراس مى

 .«خوردن بر آنان از بين برود
كند[و اگدر براى آنان چه آمرزش بخواهى چه آمرزش نخواهى ]تفاوتى نمى»ترجمه:  -2

 .«آمرزدهفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهىو هرگز خداوند آنان را نمى
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تیار و استغفار را نیز از ایشان اخ منافقین خداوند بزرگ در موضوع اینجا

 .سلب فرمود

1- ﴿             

         ﴾  :(1).[35]األنفال. 
هم از آن ذات را دادن بین دو قوم مخالف در اینجا اختیار و قدرت الفت

 مود.نمبارک سلب فرموده به خود حواله 

0- ﴿              

﴾  :(2)[37]األنعام.  
ه: اهلل تعالی تمام کلیدهای خزائن غیب را حوالة گویند کعلنا  می اهل عناد

به دستور خدای  خود آنحضرت  در حالی که .کرده است آنحضرت 

کند که هی  کلید از کلیدهای خزائن غیب به دست من قدوس اعالن می

 کند، العیاذ باهلل.را تکذیب می نیست، پس این مشرک گویا آنحضرت 

                                           
را كه در زمين استو همگى خدرج  و بين دلااى آنان الفت داد. اگر هر آنچه»ترجمه:  -1

توانستى بين دلاایشان الفت دهى ولى خداوند بين آندان الفدت دادو بدى كردى نمىمى
 .«گمان او پيروزمند فرزانه است

داندآ و [ كه غيب مىگویآگویآ كه خزائن خدا نزد من است و ]نمىبگو: نمى»ترجمه:  -2
 .«امگویآ كه من فرشتهبه شما نمى
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اینجا و   3در یازده آیت که  ن گرامی خاتم المرسلی شخص خالصه:

 و آیات .سلب قدرت و اختیار کرده استاز خویشتن سه جلوتر ذکر شد، 

 هم موجود است، دست ما از حصر آنها کوتاه است. دیگر

 از حدیثِ مکرم نفی ملک و اختیار از آنحضرت 

چون که احاطة جمیع احادیث درین موضوع مشکل است، لهذا بنرای اظهنارِ 

 ذکر می کنیم: -قطرة از دریا  -را ع چند روایت این موضو

  ﴿در نزول  مسلم به روایت ابوهریره صحیح در  -1

 ﴾ َفاِطَمةُ  َيا»فرمودند:  هجناب رسول اهلل است که  هدآم 
ای فاطمه ». «َشْيًئا اللَِّه َنِم َعْنِك ُأْغِنى اَل َماِلى ِمْن ِشْئِت َما َسِليِنى !ُمَحمٍَّد ِبْنَت

خواهی از من طلب کن، از )گرفت( خدا دختر محمد! هر چه از مال من می

  «.بر تو مالک نیستم )که تو را از آن برهانم(

که این  ذکر اسعد بن زراره  115ص  3در طبقات ابن سعد ج  -2

اض بزرگوار را دانة مهلک پیدا شد و قریب به هالک شد، و یهود اعتر

چون شنیدند  د، آنحضرت دهنمی شفاکردند که چرا رسولش، او را 

 .«شيئا لنفسي وال له أملك وال عنه دفع لوال :يقولون يهودال اهلل قاتل»فرمودند: 
گویند: چرا )دانه و مریضی را( از او دفع خداوند یهود را هالک کند، می»

 .«زی نیستمکند، در حالی که من برای خود و برای او مالک چینمی
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صدیقه  از عائشةدر ترمذی و ابوداود و نسائی و ابن ماجه و دارمی  -3

کردند در میان ازواجِ مُطهرات عدل می که آنحضرت روایت شده  ل

 َوَلا َتْمِلكُ  ِفيَما َتُلْمِني َفَلا َأْمِلُك، ِفيَما َقْسِمي َهَذا اللَُّهمَّ »فرمودند: و نیز می
این تقسیم من است در آنچه مالک آن هستم، و مرا در بار الها! ». «َأْمِلكُ 

آنچه که من مالک آن نیستم )محبت قلبی با بعضی از زنان از جمله عائشه( 

 .«مرا مالمت مکن )مورد بازخواست قرار مده(
 َفِإنََّك»فرمودند: در ابوداود در دعای استخاره موجود است که می -4
همانا تو قدرت داری و من قدرت ندارم و ». «َأْعَلُم َوال َوَتْعَلمُ  َأْقِدرُ  َوال َتْقِدُر

 .«دانمدانی و من نمیهمانا تو می
 َعَلى َوُقْدَرِتَك اْلَغْيَب ِبِعْلِمَك اللَُّهمَّ»در روایت نسائی موجود است:  -1
بار ». «ِلي َخْيًرا َفاَةاْلَو َعِلْمتَ  ِإَذا َوَتَوفَِّني ِلي َخْيًرا اْلَحَياةَ  َعِلْمَت َما َأْحِيِني اْلَخْلقِ 

الها! با علم غیب و قدرتی که بر مردمان داری، تا هنگامی که زندگی به نفع 

من است زنده ام داشته باش، و هر گاه دانستی وفات به خیر من است مرا 

 «.بمیران
ازین حدیث معلوم شد که علم غیب و قدرت کامله خاصة خداوندِ 

ر موت و حیات خود در دست خود اختیا قدوس اند، تاجدار مدینه 

 ندارند.
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مرویست که در سالی قحط افتاده  در روایت متفق علیه از انس  -1

آمد و در عین خطبه سوال کرد که از خداوند برای ما دعا کن  1بود، اعرابی

هرد دوست به دُعا برداشتند، حتی که باران  تا باران بیاید، پس آنحضرت 

وم استمرار پیدا کرد، همان اعرابی یا دیگری بار باریدن گرفت، و تا جمعه د

 :دوبارة دعا خواستند که هپیامبر گرامی  ،دوم برای رفع باران حاضر شد

باراهلا! اطراف ما )اطراف شهر مدينه( ببار و بر ما »  .«َعَلْيَنا َواَل َحَواَلْيَنا اللَُّهمَّ »
 «.نبار

رف می توانستند از صدانستند که آنحضرت را معلوم شد که صحابه می

خدا بخواهند و جز به خواست اهلل حتی یک قطره باران فرود آورده و یا دفع 

 .کرده نمی توانستند

باری آنحضرت است که  آمده لدر ابوداود به روایت صدیقه  -0

 َأْنتَ  ،َأْنَت إالَّ إَلَه الَ  اللَُّه َأْنَت اللَُّهمَّ»برای طلب باران حاضر شدند، فرمودند: 
بار الها! تو خدای هستی که غیر از تو معبودی وجود ».  «اْلُفَقَراُء َوَنْحُن َغِنيُّ اْل

 .«نیاز و ما نیازمند هستیمندارد، تو بی
در حضرت الهی فقیر و محتاج اند و غنی  ‡معلوم شد که همه انبیاء 

 ست و بس.اهلل ا کامل همان ذات

 اللهمَّ»فرمودند:  در دعاءآنحضرت که  آمده 1در مستدرک حاکم ج  -3
بار ».  «بيدَك خزائنه شرٍّ كلِّ من بك وأعوُذ بيدك، خزاِئنهُ  خري كلِّ من أسأُلَك إين

                                           
 = بادیه نشينو صحرا نشين. ]مُصحح[. اعرابی -1
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خواهم، و از هر الها! از هر خیری که خزائنش در دست تو است از تو می

  «.برمشری که خزائنش در دست تو است به تو پناه می

 سائل اند. نحضرت معلوم شد که مالکِ همه خزائن اهلل است و آ

 هموجود است که پیامبر  در بخاری به روایت ابوهریره  -1
من به ».  «ُأِمْرتُ  َحْيثُ  َأَضُعهُ  َقاِسٌم َأَنا َوِإنََّما َأْمَنُعُكْم َوالَ  ُأْعِطيُكْم َما»: فرمودند

دارم، همانا من دهم و نه هم از شما چیزی را باز میشما چیزی نمی

 .«گذارمو )ثروت را( در جایی که امر شده ام می کننده هستم،تقسیم
 قاسم اند. عطی اهلل است و آنحضرت معلوم شد که مُ

و بس، اینجا  ستمنع و اعطا هردو در اختیار همان واحد ال شریک ا

رمزی از رموز توحید مودع است، آن این که اگرچه به ظاهر عطا و منع از 

زی محض است از حیث قسمت، اما شود، تا هم این اسناد مجانبی دیده می

 حقیقتا  این همه منسوب به همان یک ذات مقدس اند.

فرمودند:  مرویست که آنحضرت  در متفق علیه از امیر معاویه  -15

خداوند ».  «ُيْعِطى َواللَّهُ  َقاِسمٌ  َأَنا َوِإنََّما الدِّيِن، ِفى ُيَفقِّْههُ  َخْيًرا ِبِه اللَُّه ُيِرِد َمْن»

گرداند، و همانا من ی خیر کرده باشد در دین فقیهش میهر که ارادهبرای 

  .«دهدتقسیم کننده هستم و خداوند می
از جمله ظاهری  ت هایاز این حدیث هم معلوم شد که همچنانکه در نعم

، همینطور در نعمای واسطة محض اند آنحضرت تقسیم اموال غنیمت 
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در دست  اختیاریه کطة محض اند باطنی که علم و فهم و غیره اند هم واس

 ست.نیشان 

مرویست که در غزوة از  باب التوکل و الصبر از جابر  ةدر مشکا -11

زیر سایة درختی آسوده  غزواتِ نجد وقت مراجعه در نیمروز آنحضرت 

کردند، ناگهان اعرابی آمد و شمشیر آن ذات گرامی را بودند و استراحت می

فته از نیام کشیده تهدیدا  گفت که: ترا کنون از که به درخت آویزان بود گر

دهد. به خدای قدوس پناه دهد، فرمودند: اهلل مرا نجات میمن کی نجات می

د و بس، آیا کسی که در مصائب نگرفتند نه این که به قدرت خود اعتماد کن

 تدبر باید کرد. باشد؟!.مختار کل  امکان دارد که بدیگری تکیه کند

نویسد که در موقع عالمه سمهودی می 333ص  1لوفاء ج در وفاء ا -12

سنگی یا خشتی در دستِ مبارک داشتند، کسی آمد  تعمیر مسجد نبوی 

اذهب فخذ غريها فلست بأفقر إىل اهلل »که به من دهید تا برسانم، فرمودند: 
 «.برو خشت دیگر بر گیر، تو از من فقیر تر به درگاه خدا نیستی». «مي

للعالمین وامام المرسلین وسید األولین وآخرین علیه  حمة! رسبحان اهلل

إلی أبد اآلبدین ودهر الداهرین  لمحةوسالم فی کل نفس و ةألف ألف صلو

، خود را مثل یک فرد امت محتاج 1در حضرت مستغنی علی االطالق

احتیاج و اختیار کل، یکجا جمع و فقر با وجود ضدیت داند، آیا می

 را اصالح باید کرد. گردند؟ فکر خودمی

                                           
 مستغنی علی اإلطال  = مقصود اهلل متعال است. ]مُصحح[. -1
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 روایاتی که در مورد دعاها در اوقات مختلفه از آن ذات گرامی  -13

آن حضرت  مروی اند همه به اظهار عجز و نیاز و احتیاج بندگی و شکستگی

، پس با این همه چگونه مختار کل و صاحب قدرت مطلقه و مشحون اند ه

 تواند شد؟.عالم الغیب می

داند و از آن را شفیع المذنبین نمی نحضرت آ ،مبتدعفرد شاید  -14

برای دفع مصائب خلق پیش که دارد شخصی  امکانانکار دارد ورنه چگونه 

، این ممکن نیست، بلکه باشدمختار کل خود او  برد،اهلل متعال سفارش می

ست ورنه چه شان اخود اثبات عجز و عدم اختیار  یشاناثبات شفاعت ا

، سفارش کند، بلکه خود اختیار در دست اوست ضرورتست که به نزد غیری

 انجام دهد. هرکاری خواهد

شد، نفی  21حدیثی که مجموعة آن  14از یازده دلیل قرآنی و  خالصه:

که فخر موجودات و تاجدار  اختیار کل و قدرت مطلقه، از آنحضرت 

 ؟.و فرشته و امام و ولیدیگر  به نبیچه رسد کائنات است ثابت شد، پس 

 ت پخته دار )ای مرد هشیار(.دماغ
نفی شده  -به غیر مشیت و ارداتِ خداوند-فع و ضرر مطلقا از تمام غیر اهلل ن

مروی است که  بترمذی از ابن عباس سنن احمد و امام در مسند  :است

 َأنَّ  َواْعَلمْ »، فرمودند: بودم آن ذات گرامی بر سواری پشت سرروزی من 
 َوَلوِ  َلكَ  اللَُّه َكَتَبُه َقْد ِبَشْىٍء ِإالَّ َيْنَفُعوَك َلْم ِبَشْىٍء َيْنَفُعوَك َأْن َعَلى اْجَتَمَعْت َلِو اأُلمََّة

و » .«َعَلْيكَ  اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْىءٍ  ِإالَّ َيُضرُّوكَ  َلمْ  ِبَشْىءٍ  َيُضرُّوَك َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا
خدا نخواسته به تو ای را که ی امت جمع شوند که فایدهبدان اگر همه
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توانند، و اگر جمع شوند برسانند، به تو جز آنچه خدا خواسته نفع رسانده نمی

به تو ضرری برسانند که خدا نخواسته، جز آنچه خدا برای تو نوشته ضرر 

 .«توانندرسانده نمی
برای نفع و ضرر  الکما سوی اهلل مچرا درین حدیث نظری باید کرد که 

 دیگران نیستند؟.

از آثار  واحد  و نفی آنها از غیر او به آنِ اهلل باتِ اختیار و قدرتاث

 صحابه و اقوالِ سلف رضوان اهلل علیهم اجمعین

وقنت  مرویست که فاروق اعظنم  در روایت متفق علیه از عروه  -1

 َوَلرْواَل ُع،َتْنَف َواَل َتُضرُّ اَل َحَجٌر َأنََّك َأْعَلُمَل ِإنِّى»فرمودند: دادن حجرِ اسود بوسه
داننم تنو سننگی منن خنوب منی». «َقبَّْلُتَك َما ُيَقبُِّلَك ع رسول الّله َرَأْيُت َأنِّى

 توانی، و اگر من ندیده بودم که رسنول اهلل هستی؛ زیان و نفع رسانده نمی

 .«بوسیدمتو را بوسیده اند من هر گز تو را نمی
روایت   صدیق اکبراز این قول را بحواله دار قطنی  /عالمه سیوطی 

 بنودهباید دید که حجر اسود یمین اهلل در زمین و از شعائرِ اسالم  .کرده است

 محنض بنرای دفنع وهنم بدادن هم از سنت ثابت است و شیخین و بوسه

بعض اشخاص که شاید در وهم کسی بیاید که این تعظیم محض بنرای ذات 

در مجمع عنام فرمودنند.  یا به اُمید نفعی و دفع ضرریست این چنین اعالن آن

کردند تا کسی را م میایشان حکیم اسالم بودند معالجه به طریق حفظ ما تقدّ

 این وهم پیدا نگردد.
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 درین موضوع /ارشادِ گرامی سرخیل اولیاء شیخ عبدالقادر جیالنی

وإن اخلالئق لو جهدوا أن ينفعوا املرء مبا مل يقضه اهلل تعاىل مل يقدروا عليه » -1
دوا أن يضروه مبا مل يقضه اهلل تعاىل مل يستطيعوا كما ورد يف خرب ابن عباس ولو جه
ی مخلوقات بکوشند به شخص و اگر همه»بیانِ عذاب(.   1ج غنية ) «ب

ای برسانند که خداوند برایش مقدر نکرده، توان ندارند به او فایده فایده

د فیصله نکرده، برسانند، و اگر تالش کنند به او زیانی برسانند که خداون

رضی اهلل  توانند این زیان را متوجه او کنند، چنانکه در روایت ابن عباسنمی

 .«آمده است عنهما
فرزند گرامی اش شیخ به  صيةاستدعای وه در مرض وفات خود ب -2

وجل وال ترج أحدا سو  اهلل وكل  عليك بتقوى اهلل عّز»عبدالوهاب فرمودند: 
د إال عليه واطلبها مجيعا منه تعاىل وال تثق بأحد غري اهلل احلوائج إىل اهلل وال تعتم

ترس از خدا را بر خود الزم »  «سبحانه خذ التوحيد، والتوحيد إمجاع الكل

بگیر، و به جز اهلل از کسی دیگر امید نداشته باش، و همه ی نیازمندی ها به 

ج را از سوی اهلل است، و جز بر او تعالی بر کسی تکیه مکن، و همه ی حوائ

او بخواه، و به هی  کس جز  اهلل اعتماد مکن، بر توحید استوار باش، و همه 

 فتوح الغیب(. تكملة)  «ی مدمنان بر توحید یکجا می شوند

ال ميلك معه تعاىل يف ملكه أحد شيئا ال ضار وال نافع وال »فرماید: و می -3
ه فال تشتغل باخللق ال دافع وال جالب وال مسقم وال مبلي وال معاىف وال مربئ غري

هی  فردی در ملک »  «يف الظاهر وال يف الباطن فإهنم مل يغنوا عنك من اهلل شيئا
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ی بال، او تعالی مالک چیزی نیست؛ جز اهلل ضرر رسان، نفع رسان، دفع کننده

ی خیر، مریض کننده، امتحان کننده، عفو کننده، شفادهنده کنندهجلب

باطن به مخلوق مشغول مشو؛ زیرا آنان چیزی از وجود ندارد، در ظاهر و یا 

 (.11)فتوح الغیب مقاله  «توانندی اهلل را از تو بر داشته نمیفیصله

سبحان اهلل تاجدار اقلیم تصوف و شاهکار میدان عرفان خود چنین 

گویند فرماید: و مدعیان و معتقدان احمق ایشان از مبتدعین درین زمان میمی

 د اختیار کامل درین میدان دارد، این بهتان بزرگخوجیالنی که: شیخ 

 ست.برایشان ا

و همینطور از هزاران صحابه و اولیاء امت رضوان اهلل علیهم اینچنین نقول 

در صفحات کتب تحریر است، حصر همه اینجا مشکل است مراجعه باید 

 کرد.

کجا دراین امت پیادا فصل سوم: در بیان این که این عقیدة فاسد از 

  شد

 انزیرا که عقیده غالی گویم: مأخذ این عقیده هم از چادر اهل غلو است.

و در اختیار  اینست که تدبیر امور و تحلیل و تحریم در اختیار نبی کریم 

و فرد یگانة شان، کلینی در کافی شیعه ائمه رحمهم اهلل است. عالمه روزگار 

إن اهلل »نویسد: ه میووفات باب التفویض إلی رسول اهلل و باب مولد النبی 
 .«أمر خلقه عوجل فوض إىل نبيه  عّز

 .«فهم طلون ما يشاءون وطرمون»گوید: و در جائی دوم می
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ائمه ی ما هرچه را خواسته باشند حالل قرار می دهند و هرچه را »

 .«خواسته باشند حرام می گردانند
 ، فصل اصناف1در حق ائمه اهل بیت در غنیه ج  /و شیخ گیالنی 

وأما املفوضة فهم القائلون أن اهلل تعاىل فوض تدبري اخللق إىل »نویسد: می فضةالرا
على خلق العامل وتدبري اخللق وإن كان ما خلق اهلل  عاألئمة وإن اهلل قد أقدر النيب 

و اما مفوضه )از روافض( ».  «سمن ذلك شيئا وكذلك قالوا فی حق علي 

را بر  به ائمه سپرده، و خداوند پیامبر  گویند: خداوند تدبیر مخلوقات رامی

آفرینش جهان و تدبیر مخلوق قدرت داده بود، اگر چه او چیزی از آن را 

 «.نیز گفته اند سی علی ها را در بارهنیافریده است. و این گفته
عقیدة سُبائیه و مشرکین قدیم این نبود که این غیر اهلل قدرت و  تبصره:

ه اوشان همه قائل بودند که ایشان قدرت و اختیار اختیار ذاتی دارند، بلک

کنند، ایشان مفوض شده است، حاال هرچه بخواهند میه عطائی دارند که ب

لذات این اشیاء را بغیری منسوب کند که در دنیا کسی نبوده است که با چرا

 .112ص  2در تفسیر کبیر ج  /کما حرره الرازی 





 

 

 باب ششم

 اهلل بحث دعاء و نداء غیر

 فصل اول در بیان دعاء و اهمیت و مراتب آن

کردن است، دعاء و نداء دعاء و دعوت به معنی صداکردن و خواندن و سوال

 معنی اند.هم

دعاء و استعانت وقت مصیبت و حاجت چون که عبادت اند و عبادت 

خاص حق خداوندی متعال است و بس، پس دعاء و استعانت هم حق اوست 

بلکه عجز و نیاز که  «دعاى راستین او راست »، _   +و بس، 

جزء اعظم دعاء و استعانت است روح عبادت و اعظم العبادات بلکه طبق 

 .1«الدعاء مخ العبادة»حدیث مقدس مخ و مغز عبادت است که فرموده اند: 
 الدَُّعاُء»: نندفرمود هآن حضرت مرویست که  از نعمان بن بشیر  -1

 «دعا همانا عبادت است». «َلُكْم َأْسَتِجْب اْدُعوِني َربُُّكْم َوَقاَل َقَرَأ ُثمَّ ،ْلِعَباَدُةا ُهَو
در ترمذی و ابن ماجنه و نسنائی و ابنوداود و احمند منذکور اسنت، و در 

[. 411، ص 1]ج  «اْلِعَباَدُة ُهَو الدَُّعاُء»روایت مستدرک حاکم موجنود اسنت: 

 «دعا همانا عبادت است»

                                           
ضدعيف بدودس و صدحيح روایدت:  العبادةمحدثين كرام تصریح نمودس اند روایت: الدعاء مخ  -1

و ابن ماجهه  العبادة یعنی دعا همان عبادت است. )به روایت امام احمد، ترمذی، نسائی، ابوداود الدعاء هو 

 است. ]مُصحح[.
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 الردَُّعاُء»: مرویست که فرمودند   بن مالک و در ترمذی از انس -2
 دعاء مغز عبادتست. «اْلِعَباَدِة ُمخُّ

 مرویسنت کنه آنحضنرت   مرتضنی علیدر مستدرک حاکم از  -3

 .«َواأَلْرِض السََّماَواِت َوُنوُر الدِّيِن، َوِعَماُد اْلُمْءِمِن، ِسالُح الدَُّعاُء» ند:فرمود
 مدمن و ستونِ دین و نور آسمانان و زمین است. دعاء سالح

رسنول گرامنی  کهروایت شده  انس  ازنیز در مستدرک جلد اول  -4

 .«أحد الدعاء مع يهلك ال فإنه»فرمودند: 
رسول اهلل است که شده  روایت ابوهریره از در ترمذی و ابن ماجه  -1

هنی  چینزی ». «الدَُّعاِء ِمَن َوَجلَّ زََّع اللَِّه َعَلى َأْكَرَم َشْيٌء َلْيَس»فرمودنند:  ه

 .«باشدمکرمتر از دعا نزد اهلل نمی
: روایت شنده اسنت بابن عباس از  411ص  1و در مستدرک ج  -1

 .«بهترین عبادات همانا دعاست». «الدعاء هو العبادة أفضل»
ان اسنت، و جلنوتر بین بنزرگ ازین روایات معلوم شد کنه دعناء عبنادتی

باشد و بس، دیگر کسنی ذوالجالل می صرف حق خداوند کردیم که عبادت

 در عبادت حق ندارد.

  :چرا که بنیاد دعاء بر دو احساس قائم است

این که طالب دعاء خود را از جلب نفنع و دفنع ضنرر عناجز کامنل  -اول

جلب آن، بدرگاه ذاتی که او را برای جلب و دفع کامل و بیند و برای دفع می

  .درا بر آورتا حاجت او  گردد داند، متوجه میالختیار میالقدرت وا
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و اختیناری  ن ذات متوجه الیه )اهلل متعال( قندرتاو یقین دارد که ای -دوم

طبنق اینن هنر دو  .کنندما فوق األسباب دارد که این حادثه را از من رفنع می

 و خاصة ذاتِ عالم الکل است.س هم ثابت شد که دعاء عبادت، احسا

  ﴿ادت را خاصة آن ذات فرموده است: در قرآن مقدس عب

  ﴾  :کنیم و تنها از تو تنها تو را بندگى مى»[ 1]فاتحه

 «یارى میجوییم
کردن شریکبه طور عبادت در دعاء و نداء دیگری را پس معلوم شد که 

 شرکست.

ءخواساتن ل مجاده از دعافصل دوم: در بیان این که ذات واجب ج

و اساتغاثه باه  گردد، و از نخواساتن خشامنین مای شاود،خو  می

 مخلوق شرکست

 ُيِحربُّ َوَجلَّ َعزَّ اللََّه َفِإنَّ َفْضِلِه ِمْن اللََّه َسُلوا»در ترمذی موجود است:  -1
از خداوند متعال فضل او را بخواهید؛ زیرا خداوند دوسنت دارد ».  «ُيْسَأَل َأْن

 .«از او خواسته شود
هر کنه از اهلل سنوال نکنند )چینزی »  «َعَلْيِه َيْغَضْب اللََّه َيْسَأِل ْمَل َمْنَو» -2

 )رواه الترمذی(. «شودنخواهد( خداوند بر او خشمگین می

هر که از خداونند » «عليه يغضب اهلل يدعو ال من»و در روایت مستدرک: 

 موجود است. «نخواهد خداوند بر او خشمگین می شود
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آمده است که  ز در ترمذی و ابوداود و بیهقی به روایت سلمانو نی -3

 َعْبِدهِ  ِمنْ  َيْسَتْحِيى َكِريٌ  َحِيى   َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّكمْ  ِإنَّ»: فرمودند هآن حضرت 
. همانا پروردگار بزرگ و متعال شما شرم «ِصْفًرا َيُردَُّهَما َأْن َيَدْيِه َرَفَع ِإَذا

کند ار است، هر گاه بنده اش چیزی از او بخواهد او حیا میکند و بزرگومی

 .«های بنده را خالی برگردانددست
 َحاَجَتُه َربَّهُ  َأَحُدُكْم َيْسَأُل»است:  آمده در ترمذی به روایت انس  -4
ی هر یک از شما باید همه«. »اْنَقَطَع إَذا َنْعِلهِ  ِشْسعَ  َيْسَأَلُه َحتَّى ُكلََّها

هایش را از پروردگارش بخواهد، حتی اگر بند کفش او نیز پاره نیازمندی

  «.شد باید از خداوند بخواهد )بند کفش دیگری به او بدهد(

          ﴿در قرآن مقدس است: 

  ﴾ (1). 
واسنتن بنندة کنه خداونند قندوس از دعاءخازین همه روایات ظاهر است 

 .خشمگین می شودشده د و از نخواستن ناخوششوخود از او راضی می

عوام بکثرت و -اما افسوس و صد افسوس است که مسلمانان امروز  انتباه:

نیسنتند، صناحب  مصنئون اسنتدعاء از مخلوقناتِ بتمامنهاز -بعضی از خواص

زینن همنه بزرگتنر اینسنت کنه از نویسند: اروح تحت تفسنیر آینة وسنیله می

                                           
و چون استفسار كنند ترا بندگان من از حال من پس هر آئينه مدن ندزدیكآ »ترجمه:  -1

 .«كنآ دعاى دعا كنندس وقتى كه دعا كند مراقبول مى
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و آسنانی  1همردگان و اصحابِ قبور طلب شفاء امراض و اغناء فقیر و رد ضال

إذا اعتريكم »شیاطین ایشنان حندیثی دروغ کنه و  ،خواهندهر امر مشکل می
رواینت بنه و اینن بنر آنهنا وحنی منی کننند.  2«األمور فعليكم بأهل القبرور

اسنت. کسنی از علمناء  بر رسول اهلل  دانندگان حدیث بهتان و دروغاجماع

 آن را روایت نکرده و در هی  کتاب حدیثی دیده نمی شود.

و نهنی فرمنوده اسنت از مسنجد گنرفتن قبنور  آنحضرت  در حالی که

 امکنان، پنس چگوننه کسانی که این کار را انجام میدهند لعنت فرموده است

سبحان اهلل این بهتان  د؟!.اجازت دهن استغاثه از اربابِ قبور،ه ب یشاندارد که ا

 بزرگی است.

اق بنر قبنور منروی و مشنهور  این چنند خرافنات منقنول از مجناوران فسنّ

دهلنوی شاه ولنی اهلل های عوام و بعض خواص گردیده اند، عارف کبیر زبان

 فرماید:می /

 3از قنول مجناوران «رواية، إذا حتريمت يف األمور فاستعينوا بأهل القبرور» -1

 جالب نذر و نیاز است که افترا کرده اند. خور و احلو

 بگرداب بال افتاده کشتی. –مدد کن یا معین الدین چشتی  -2

                                           
 ضاله= گمشدس. ]مُصحح[.  -1

ترجمة این روایت دروغ: هرگاس كارها بر شما مشكل شد به صداحبان قبرهدا )مدردس هدا(  -2
 وی آورید. ]مصحح[.ر

مجاور = به كسی گفته می شود كه در جوار قبرها و مردس ها بودس و امدوال مدردم را مدی  -3
 بلعد. ]مصحح[.
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در دین و دنیا شناد کنن ینا  –امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن  -3

 شیخ عبدالقادرا.

 کشا مشکل ما را کُشا.مشکل 1یا بهاؤ الدین -4

 زری زر بخش. 2یا نظام الدین اولیاء -1

 .)غوی األعظم( 3یا شیخ عبدالقادر جیالنی -1

                                           
م و مدروج طریقدة سداروردیه در 13و12/  1 و1ااءُالدّینْ زَكَریّایِ مُلْتانیو عارف سدة ب -1

دیگری چدون بدرالمشدایخ هند. كنية او ابومحمدو و خود معروف به بااءالحو بود و القاب 
چون وفات یافت فرزندش صدرالدین عارف جانشينی او را به عادس گرفت. مدزار  داشت.

او تا اكنون در ملتان مركز خرافات بودس و در كتاباای درسی مدارس پاكستان نيز از او به 
 عنوان مروج اسالم در ملتان نام بردس شدس است. ]مصحح[.

معروف به شيخ نظام الدین اولياء و شاس نظام اولياء و نظدام  محمدبن احمدبن علی دهلوی -2
متخلص به نظام و نرگسیو  دهلوی و نظام الدین خالدی دهلوی و بحاث و محفل شكن و

وی نزد شيخ فریدالدین گنج شدكر  از مشایخ قرن هشتآ و اعاظآ عرفای هندوستان استو
 سدت.از مریدان وی بودس ا -شاعر پارسی گوی بزرگ هند  -و اميرخسرو مریدی نمودس 
در نفحدات  هدروی جامی .درگذشت 125سَ .   . تولد یافت و در سال  133وی به سال 

االنس كرامات بسياری بدو نسبت كردس است . مزار وی در مقبدرس شدكرگنج هندوسدتان 
 )به تصرف از: لغت نامة دهخدا( ]مصحح[.زیارتگاس است .

 سدال: ربيدع االول یران كنونی( تولدد شددس و در مداس)ا در گيالن هد411در سنة: ایشان   -3
. تأليفات بسيار داشدته و در اتبداع سدنت و رد اهدل بددعت خيلدی وفات نمود  هد541

سختگير بودس اند. اما متأسفانه فعال عدس ای مغرض طوری وانمود می كنند كده عبددالقادر 
 بت خانه ای ساخته اند.جيالنی از بزرگان خرافات و غوث األعظآ بودس است و قبر او را 
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 نواز بر غریب خود بنواز.شاه غریبیا غریب -0

 گردان. درستما  هر کار 1یا سیدی سید احمد رفاعی -3

 .2ضالتی یا سیدی سید احمد علون رد علیّ -1

کنه بنرای  سنتایمنان اغرض این همه شرک و قول مجاوران فساق و بی

ناتراشنیدة هنوچی  ةین قدر دام صیادی انداخته و کندپیداکردن پول و حلوا ا

تا شریعت اسنالمی را بنه افکنار پلیند خنود دگرگنون گری خود تراشیده اند 

از آن بسیاری از عوام و خواص را درین شصت خود معلنق کنرده و   نمایند.

شان، فقط و فقط حصول دنیا و تخرینب دینن ند و هدف ها بهره وری می کن

شنعور همچنون پرواننه معننی هنزاران نفنوس بیبیفته های گبوده و به همین 

 باخته اند. به آنان بران، جان و ایمان خود

خینر »در /محندی دهلنوی  شیخ عارف کبینر -1 استغاثه بالمخلوق:

واعلم أن طلب احلوائج من املوتى عاملا بأنره سربب ال »رقمطراز است:  «کثیر

                                                                                          
الطدالبين و  ةغنیهبرای تفصيل عقيدة شيخ عبدالقادر جيالنی به تصنيفات ایشدان از جملده: 

 مراجعه شود. ]مصحح[. یالفتح الربان

شيخ أبو العباس أحمد بن علی بن أحمد بن یحيى بدن حدازم بدن علدی بدن اسآ كامل او  -1
می رسدو در  سهلل به ابوبكر صدیو هو و سلسلة نسبش از طریو جعفر صاد  رحمه ارفاع
هجری در نزدیك بصرس )عرا ( تولد شدس و به دوازدهآ جمدادی األول سدال:  512سال 
هآ اكنون در كشورهای عربی تعداد زیادی از منحرفين خدود را  .هجری وفات نمود 512

 به او نسبت می دهند. ]مصحح[.

 ]مصحح[.رد علیّ ضالتی = گمشدة من را به من باز گردان.  -2
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هنا درخواست نیازمنندیکه بدان ».  «ينحاحها كفر والناس اليوم فيها منهمكون

کند کفر است، و ها، اگر بداند که آن سببی است که )شر را( دور میاز مرده

 «.ها( غرق گشته اندمردم امروزه در این کار )درخواست از مرده
فرماینند: می 24در بسننتان العننارفین بنناب  /فقیننه ابولیننث سننمرقندی  -2

پناه جستن به مخلنوق دردی را دوا » .«االستعاذة من املخلوق ال تغي من شيء»

 «.کندنمی
استغاثة املخلوق باملخلوق كاستغاثة املسجون »فرماید: می 1بایزید بسطامی -3

کمک خواستن بنده از بنده ماننند کمنک خواسنتن زنندانی از ».  «باملسجون

 «.زندانی است
ه االستغاثة باملخلوق سرفه يف رأير»فرماید: می سجاد زین العابدین  -4

 «کمک خواستن از بنده عالمت نادانی و کم خردی اسنت»  «وضلة يف عقله
 .سيلةروح تفسیر آیة و

وحقيقة الفقر أن ال تفتقر إال من هو »فرماید: شیخ عبدالقادر جیالنی می -1
ی هماننند خنود حقیقت فقر اینست که به بنده». 01فتوح الغیب مقاله  «مثلك

 .«فقیر باشی

                                           
ابویزید طيقور بن عيسی البسطامی معروف بده بایزیدد بسدطامی از بزرگتدرین عارفدان و  -1

ریدالددین عطدار در ف .می زیسدته 234تا 111بزرگان اهل تصوف است كه در سال های 
 است. ]مصحح[. صفحه به ذكر شرح حال و اقوال بایزید اختصاص دادس 55 االولیا ةتذکر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7
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استغاثة املخلوق باملخلوق »فرمایند: می /السهوانی عالمه محمد بشیر  -1
کمنک خواسنتن مخلنوق از مخلنوق ماننند ». «كاستغاثة املسجون باملسرجون

 «.کمک خواستن دیوانه از دیوانه است
نزد جمیع محققین اهل شریعت و طریقت دعناء فقنط حنق خندا  خالصه:

 رکست.باید نه از غیر اهلل که کفر و شاست و بس استغاثه از او می

 سیلةومعنی  –فصل سوم در بیان معنی وسیله و اقسام و مراتب آن 

اینسنت کنه  «وتوسل إلی اهلل»کننده است، و معنی وسیله به معنی سبب قریب

قرب و طریق رضای الهنی ه تباع شریعت و علم و عبادت و مکارم اخالق با با

 گویند.لی اهلل را واصل هم میإبرسد و راغب 

ما يتوسل به ويتقرب إىل »یابه معن ﴾  ﴿وسیله در آیت 
 .«اهلل عز وجل من فعل الطاعات وترك املعاصي، كذا يف الروح ومفردات وغريمها

 هفت است: اقسام توسل:

توسل باألعمال والطاعات، خود قرآن و حدیث اعمال صالحه و  -نخست

    ﴿است:  قرب خداوندی فرموده ةطاعات را وسیل

        ﴾  :(1) [50]سبأ. 

                                           
و اموال و فرزندانتان چيزى نيستند كه شما را در نزد ما نزدیك سازند. بلكه »ترجمه:  -1

 .«[ كسى است كه ایمان آورد و كار شایسته كند]مقرب
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علیه حکایت سه نفر مسافر که در غاری رفتند و سنو بر  در روایت متفق

و نجات  هسل کرددهن غار افتاد و هر یکی به عملی از اعمال صالحة خود تو

 حاصل کردند مذکور است، درین قسم همه امت اتفاق دارند.

    ﴿توسل به اسماء حسنی خداوند قدوس:  -دوم

﴾  :(1)[277]األعراف .﴿           

 ﴾  :کثرت ثابت است.ه و در احادیث ب .(2)[227]اإلسراء 

 )در جواز این توسل هم کسی را انکار نیست(

 «التَّامَّاِت اللَّهِ  ِبَكِلَماتِ  َأُعوُذ»توسل به کلمات اهلل، در احادیث تعلیم  -سوم
 .ثابت است و غیره باز ابوهریره و خوله  ات مختلفبه روای

، این قسم هم در روایت بخاری وتعالی سبحانهاهلل توسل به ذات  -چهارم

 هم ثابت است. «أعوذ بوجهك أعي بذاتك»به لفظ 

ه، اینهم در روایت نسائی ثابت خداون جل جالل توسل بصفات -پنجم

 است، لهذا جائز است.

عزت و قدرت او، اینهم در روایت موطا امام مالک ه توسل ب -ششم

 مرویست.

                                           
 «و خداوند نامااى نيك دارد. پس به آن ]ناماا[ او را به ]دعا[ بخوانيد»: ترجمه -1
[ كده را بخوانيد. هر كدام ]نيدك اسدت« رحمن»بگو: خداوند را بخوانيد یا »ترجمه:  -2

 «خداوند نامااى نيكو دارد
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سل به درود شریف در ترمذی و ابوداود و نسائی به روایت تو -هفتم

 آمده است. فضاله بن عبید 

 نیز آمده است، به روایت فاروق و در ترمذی به روایت ابن مسعود 

در طبرانی  در ترمذی هم آمده است، و به روایت مرتضی علی  اعظم

 هم آمده است.

مسنون و  ،درود توسل به ذات و صفات و اسمای خداوندی و خالصه:

 مستحسن است و توسل به اعمال صالحه و طاعات هم ثابت است.

 231تا  234 :تفصیل روایات را در توحید و شرک کی حقیقت از صفحه

 مراجعه باید نمود.

ولی افسوس و صدها افسوس است که درین زمانه هرکدام ناشته 

 8سازند.می گیرند و اهل قبور را وسیله امور خود}صبحانه{ را وسیله می

، خداوند در جهان به سبب غلبة کفر و شرک و آثار آنها استاین همه 

 رحم فرماید.

                                           
و پدر نمدودن شدكآ و دنيا  مالبرخی قبرها را وسيله رسيدن به مقصود مولف این است كه:  -1

 . ]مصحح[.ار می دهندقر





 

 

 باب هفتم

 در بیان اشراک

 فصل اول در مذمت شرک و خرابی آن

است، شرک و مشارکت  مأخوذلفظ شرک از شرکت و اشراک 

ی که در میان دو کس ماله اند که: گفتشدن دو ملک و بعضی مخلوط

ی حصه ااشد، برابر است که وصف باشد یا ذات، یعنی به معنمشترک ب

 درشرک  .داری در بین دو شخصحصه ثابت کنندةی اک به معنداری، مشرِ

   ﴿است: ذات و صفات خداوند قدوس بزرگترین ظلم 

 ﴾  :(1)[60]لقمان . 

مشنرک در جهننم  حکم قرآن مقدس جنت بر مشرک حرامست و ابدا ه ب

 فرماید:ماند، میمی

2- ﴿          ﴾  
 . (2)[01]املائدة: 

                                           
 «به راستى كه شرک ستمى بزرگ است»ترجمه:  -1
بى گمان كسى كه به خداوند شدرک آوردو خداوندد باشدت را بدر او حدرام »ترجمه:  -2

 «[ استگرداند و جایگاهش آتش ]دوزخمى
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گردند، می دبام اعمال صالح مشرک همه حبط و برحکم قرآن مکره ب

نموده، بعدا   ذکر قریب هژده نبی را †خداوند قدوس از نوح تا عیسی 

        ﴿: ارشاد فرمود

              

       ﴾ :ببین به (1)[77 – 70]األنعام .

همه کارهای خیر را ایشان را  کردندد که: اگر شرک مینسبت این همه فرمو

  برباد می کرد.

ن استغنای أر شاظهاعلی سبیل فرض المحال و  †این در شأن انبیاء 

 ؟.ربوبیت است به دیگران چه رسد

 نان را ازین آفت محفو  فرماید، آمین.همه مسلماو اهلل ما و شما  

3- ﴿           

   ﴾  :(2)[33]الزمر. 

                                           
[و و آنان را و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را ]برترى عطا كردیآ»ترجمه:  -1

ایدن هددایت خداسدت كده هدر كدس از  گزیدیآ و به راهى راست هدایت نمودیآ.بر
كندو و اگر ]آنان با همده عظمدت و مقدامى كده بندگانش را بخواهد به آن هدایت مى

دادنددو داشتند براى خدا[ شریك قرار دادس بودندو یقيناً آنچه عمل شایسته انجدام مدى
 .«شداثر مىتباس و بى

دس شدس بتو و به آنان كه بودند پيش از تو كه اگر شرک آورى هر و بتحقيو وحى كر» -2
 .«شود عمل تو و هر آینه خواهى بود از زیانكارانآینه نابود مى
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، همچنان که حکم توحید و فرضیت اینجا خطاب به خاتم النبیین است 

برای تمام انسان ها بدون استثنا می شرک هم نهی از است  برای همه نآ

 .باشد

بر اساس حکم قرآن مقدس او اصال  شرک بمیرد ی بردفراگر 

          ﴿: دگیرنمی قرار  شآمرزمورد

  ﴾  :(1)[47]النساء. 
هی  جزء و پاره بلکه رکوع از مدح توحید و مذمت شرک و  الحاصل

 خالی نیست. آنتردید 

همچنین شمارة احادیث در رد و نفی و مذمت شرک از حصر و عدد 

 .است بیرون

فقط این یک خرابی شرک برای مرد مدمن محل عبرتست که هرگناه 

هزار  شخصی : مثال العباد باشد آمرزیده می شود.چه بزرگ و از حقوق  اگر

نزد اهل سنت هم  خون ناحق کند و هزار مسلمان به غیر جرم شهید کند، باز

به اجماع ، بر شرک از دنیا رفتامید نجات او منقطع نیست، ولی اگر کسی 

 :شعر –در جهنم است تمام صلحاء از اولین و آخرین برای همیش 

 مشنننرک انننندر ننننار حرمنننان دائمسنننت

 قننائم اسننت تننا ابننددر سننزای جننرم خننود 

                                           
بخشد و جز آن را به راستى خداوند ]آن را[ كه به او شرک آوردس شودو نمى»ترجمه:  -1

 .«بخشدبراى هر كس كه بخواهدو مى
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 ر گننننناهی را بننننود امینننند بخننننشهنننن

 غیننر شننرک و کفننر را کننین اسننت فحننش

 مشنننرک از رحمنننت شنننده منننأیوس دان

 ون کننانهننای حننق در کَننگرچننه رحمت

 ای خنندا مننا را از شننرک و اهننل شننرک

 دور گننننردان و بمیننننران غیننننر شننننرک

 در رینننننناض نننننننور توحینننننند ببننننننر

 اهنننل کفنننر و شنننرک کنننن زینننر زبنننر

 ای عمننننر در کننننوی توحینننندش بنننننه

 صننند گنننره تنننو قننندم راسنننخ بگنننردان
 

ال  حاداواهلل دادن معباودان باطال خاود باا فصل دوم در بیان تعلق

 شریک

بعضی  ند.دداتعلق می 3ال شریک  اهلل واحدمشرکین معبودان باطل خود را با 

 دادند.تعلق نسبی می معبودان باطل خود را با آن احد 

 تعلق نسبی اول:

گفتنند و بننات اهلل ینا ابنناء اهلل میاین بود که بتان یا مالئکه یا انبیاء و غیره را 

 کردند، العیاذ باهلل.اعتقاد می
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چنانچنه الت، عنزی،  -ألصـنامشرک با( 1و این تقریبا  چهار قسم بنود: )

هرسه اسمای مدنث اند، بنات اهلل و شفیع خود و ضار و نافع خود  را که منات

 .می پنداشتند

]الصافات:  ﴾    ﴿( 1) ( شرک بالجنات:2)
  «[ خویشاوندى مقرّر کردند[ بین او و جنّیان ]رابطهو ]آن کافران». [237

(2 )﴿   ﴾  :و براى خداوند شریکانى ». [277]األنعام

 ﴾       ﴿( 3) «]از[ جن قرار دادند
 «بردندکسانى از آدمیان به کسانى از جنّیان پناه مى». [3]اجلن: 

جنات ، )العیاذ باهلل( 1بودند بنتيةو  بنيةنسب و اه در میان جن و خدا قائل ب

و دفع نفع و پنداشتند، و هنگام جلب  دان میرا غیب نموده و آنانپرستش  را

 کردند.ضرر نداء می

کردند گفتند و پرستش میها را بنات اهلل میفرشته بالمالئکه: ( شرک8)

 خواستند.حاجات میدر جلبِ منفعت یا دفع مضرت و از ایشان 

اول را )گفتند را ابن اهلل می إیر و عیسی زکه ع ( شرک باألنبیاء:4)

 چنانچه در قرآن مذکور است. (.یهود و دوم را نصاری

 

 

                                           
 دختران خدا می دانستند. ]مصحح[.یعنی جنيان را پسران و  -1
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 تعلق سکنی :دوم

کردند که معبودان باطل خود را به این عقیده پرستش میبعض مشرکین 

)العیاذ باهلل( خدای قدوس در ایشان حلول کرده بنوعی سکونت دارد، و این 

همین  هامعبودان ما مظهر و مسکن او هستند، چنانچه مشرکین هند برای دیوتا

 وسیده بودند.پکردند و گروهی از عیسائیان هم دارای همین عقیده خیال می

چنین  سمرتضی  علی در بارةاهل تشیع  غالةو درین امت هم عدة از 

عدة دیگر از متصوفین که شیخ اول شان و بانی هم چنین و  .گفتندمی

حلول و اتحاد اند که عقیدة ها دارای بود، این شقی 1کارشان ابوحلمان متقی

ون خدا در او حلول ئرسد تمام شپیر وقتی که به کمال درجة محبت می

معبود یکی گردد، عبد و بودن آزاد میبودن و پابند شرعکند و از مکلفمی

 گردند.به او حالل می ها حرام و هماندگردد و احتیاج عبادت ن

و نیز کسانی که در فهم صحیح توحید وجودی اشتباه و مغالطه کردند 
هالک شدند، و با حلولیان و اتحادیان همنوا گشتند، اما کسانی  هدرین ورط

 فهم صحیح آن پی بردند کامیاب و فائز گردیدند. ه ب که

 تعلق عبدی و قربی :سوم

انبیاء قبیل بعضی مشرکین بندگان خاص و مقبول و مقربان بارگاه کبریائی از 

و قرب عبادت با خدا شنریک کنرده،  بندگی کاملبه علت همین  را و اولیاء

                                           
 از متصوفين قرن سوم هجری. ]مصحح[. -1
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)العیاذ باهلل ما للتراب  داننددر کارخانة قدرت و اختیارات و علوم او دخیل می

 (.1ولرب األرباب

ن شنرک، اوسنع و جهنانگیرتر گردینده و این فتنه درین زمان از همنه فنتَ

 است، بلکه تمام تاریخ انسانیت ازین فتنه مجروح و داغدار شده است.

تا امروز، فتنه اکثر عنوام عنالم همنین قسنم بنوده اسنت،  از دور نوح 

که )پیامبران و صالحان( ه این بندگان خدا افسوس و هزار بار افسوس است ک

هنم اینن  بناز !در نفی شرک و اثبات توحید جان و اوالد و مال خنود باختنند

را مرجنع شنرک و آلنة باطنل  آننانخود)منرده پرسنتان و مجناوران( ظالمان 

ع شنرک و رسنوم را اننوابر قبور و در معابد و خانقاهان ایشان،  .گردانیده اند

 ِإَلْيرِه َوِإنَّرا ِللَِّه ِإنَّا»ست کردنند، آنان گنبد و بارگاه در ه و برایتأسیس کرد
 .«َراِجُعوَن

شنان ، صلحاء و تصویر و نقش قدمبلکه اولین سبب شرک در عالم، اولیاء

 2ابن کثینرحافظ عالمه ابن جریر طبری در سورة نوح، و  شیخ المفسرین. دبو

                                           
ما للتراب ولرب األرباب! = یعنی خاک )= انسان اگرچه پيامبر باشد( را چطور می تدوان  -1

با پروردگار مقایسه كرد و نسبت های غلو آميز داد. در فارسی مدی گویندد: چده نسدبت 
 خاک را به عالآ پاک. ]مصحح[.

بدودسو در سدال  عماد الدین أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير قرشی دمشقی شدافعیو ا -2
هجری در جنوب دمشو )سوریة كنونی( متولد شد. و در بيست و ششآ مداس شدعبان  111
هجری در همانجا وفات نمود. ایشان صاحب تأليفات بسيار مفيد بودس و نكتدة  114سال 
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: ودّ و سنواع و یغنوی و منی نویسنند 151و  151ص  1ج  یةوالنها یةدر البدا

چنون کنه  بودنند، بعند از منردن نینک از اوالد آدم  گانیعوق و نسر بند

شان شدند شیطان بر ایشنان ظناهر شان از غایت محبت در پی تبرکاتمتعلقین

رفتنه احترام کنیند، رفتنه آنها را شده تصویر این اکابر کشیده دعوت داد که 

پرستی از آنجا را شروع کردند، و بتسجده ایشان مردم نسل دو  ییک بعد از

جذبة شوق و ولولة  ازظاهر سازی پرستی و مجسمهشروع شد، گویا همین بت

 .محبت خدائی شروع  شده است

در حقیقت بتها مقصود نبودند، بلکه مقصود صرف اولیاء و صلحاء بودنند 

 بودند. شانتقرب وسیلة و بتها قبله و ذریعة آنها و 

ماء اعالم این امر را منکشنف کنرده توضنیح داده انند اکابر مفسرین و عل

که غرض از عبادت بتها همین بود که رضای همان ذوات که، اینهنا مجسنمة 

به وسیلة همین احترام اوشان اند، حاصل گردد و حوائج ما را اوشان برآرند و 

 کنند. را حلمشکالت ما ما به آنان 

اقل ال يعبد الصنم من حيث إن الع» نویسد:می 235ص  0در تفسیر کبیر ج 
إنه خشب أو حجر، وإمنا يعبدونه العتقادهم أهنا متاثيرل الكواكرب أو متاثيرل 
األرواح السماوية، أو متاثيل األنبياء والصاحلني الذين مضوا، ويكون مقصرودهم 

                                                                                          
ز رشيدترین شداگردان شديخ اإلسدالم ابدن تيميده جالب در زندگی اش اینست كه یكی ا

 ]مصحح[. .( به حساب می رودهد121متوفى سنة )
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من عبادهتا توجيه تلك العبادات إىل تلك األشياء اليت جعلوا هذه التماثيل صرورًا 
 . «هلا

عاقل بنت و مجسنمه را نمنی پرسنتد بخناطر اینکنه آن چنوب و شخص »

سنو است، بلکه )مشرکین( آنها را بخاطر این می پرستند کنه اعتقناد دارنند 

ارواح آسمانی هستند و یا مجسنمه های ستارگان یا مجسمه های آنها مجسمه 

اینن  توجینهو مقصنود آنهنا از عبادتشنان پینامبران و صنالحین گذشنته، های 

را جانشنین  مجسمه هنا و تماثینلکه  ی استبه سوی همان چیزهایعبادت ها 

 «. آنها قرار داده اند

 :نویسدهم همین مضمون را می 211ص  1و نیز در جلد 

فنیض  .بنود مثال  هبل که در مکه بود به ننام هابینل شنهید فرزنند آدم 

 کتاب المغازی. 4الباری شرح بخاری ج 

بنود کنه اهنل کتناب او را ابراهنام  و برهمای هندوان به ننام ابنراهیم 

 خواندند.می

     ﴿تحت آیة  24 ارةو نیز عالمه آلوسی در روح پ

﴾  :و نیز عارف  «اند؟آیا به جاى خداوند شفیعانى گرفته»[ 43]زمر

این طبع الهور  153ص  1اهلل البالغه ج  حجةدر  شاه ولی اهلل دهلوی کبیر

از این همه واضح شد که مقصود  موضوع را به تفصیل شرح داده اند.

مشرکین فقط آن سنو و چوب نبود، بلکه نظرشان بسته به همان اصل بود و 

 این را قبله توجه گردانیده بودند، این همه بال ازین جا آمد و بس.
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چنانچه درین زمان قبر و خانقاه و معبد و محل وضوء و غیره بزرگان را 

خورند، مقصودشان هم بالذات جلب ثل مار میکنند و خاکش مه میسجد

 .رضای همان روح بزرگ بوده و این مقام مقصود نیست

سید شریف جرجانی در شرح مواقف، این موضنوع را بنه توضنیح نوشنته 

جاهای است و صاحب روح و کبیر، بار بار این موضوع را در تفاسیر خود در 

 15و ص  11ص  10و در جنزء  143ص  35لد مختلف نوشته اند، کبیر در ج

 نیز نوشته اند. 33ص  11و صاحب روح در ج 

توافق و تطابق دارد،  کامالفهم و فکر مسلمانان حال با مشرکین سابقین 

گفتند که: ما چون که قابل آن دربار نیستیم، و عبادات و همچنانکه اوشان می

این بزرگواران را تعظیم و  دعاء و غیره ما به آنحضرت ارزشی ندارد، لذا ما

کنیم تا ایشان حال ما را و عرض حوائج ما را، به آن در سجده و غیره می

     ﴿ :کندبرسانند و خداوند از قول اوشان  ذکر می

 ﴾  :پرستیم جز براى آنکه ما را گامى به خداآنان را نمى»[ 3]زمر 

کنند و عین همین همین کلمه را نطق میمشرکین امروزی  .«نزدیک سازند

و  235ص  0و جلد  11ص  10کبیر جلد تفسیر حرف مدرک ایشانست. در 

 عقائدشان مذکور است. 153ص  1اهلل البالغه ج  حجة
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 فصل سوم در تاریخ شرک

 شود که ابتدای شنرک از زمنان سنیدنا ننوحاز قرآن و حدیث معلوم می

، و برای قلع و قمنع آن مبعنوی فرمنود شروع شد، و ایشان را خداوند قدوس

از اوالد آدم  کنه در زمنان ادرینس  ندهمان عباد صالح بود شرکسبب 

 در تفسنیر ابنن  .یعنی ود، سواع، یغنوی، یعنوق، نسنر ؛فوت کرده بودند

را نقنل کنرده انند  بکثیر از مجاهد و عکرمه و ضحاک قول ابن عبناس 

 بود و ملقب به شنیث بود که بزرگترین اوالد آدم  نام شیث  که، ود

دختر، و سنواع و یعنوق و  25پسر و  25، اوالد داشت 45بود، و حضرت آدم 

. ابن کثینر، ج بودند که اسمش ودایت بودیغوی و نسر، هرچهار اوالد شیث 

 .421، ص 4

 معبود اول: 

﴿  ﴾  بود که از همه اوالد آدم همین ودّ بود که ملقب به شیث

  نیکوتر و نبی بودند، بعد از موت او چون امتِ او پریشان شدند، ابلیس

مجسمة او درست کرد و به ایشان داد. ابن کثیر حوالة باال، و روح المعانی ج 

 سورة نوح. 25

در بین عرب  پرستیبانی بتعمرو بن لحی از قبیله خزاعه نخستین 

که در حالی دیدم عمرو را در آتش جهنم فرمودند:  پیغمبر بود.

 زند.اد میفریکشد و را میبیرون آمده، و روده هایش های او هرود
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 .آورد؟و از کجا عرب چگونه بین در بت پرستی را حاال این ملعون 

حکایت آنست که این شقی در شام نزد عمالقه رفت، دید که ایشان بت 

گفتند:  ؟.کنیدرا چرا عبادت میکنند، گفت: این اصنام سجده و عبادت می

دهند، آن شقی گفت دهند و نصرت میاین بتها ما را نفع و نقصان و باران می

دادند  از آن بت ها به اوکه: یکی به من تحفه دهید تا به عرب ببرم، پس یکی 

که نامش هُبل بود، و این شقی آورده در حرم نصب کرده، مردمان را به 

هم ه خلقی گمراه شدند و ملت ابراهیم را بنتیجه  درداد، دعوتآن عبادت 

 زدند.

چون که این شقی متولی حرم بود، به وسیلة او این بال در تمام عرب و 

 .01و  03ص  1ابن هشام ج  ةافشا شد، سیر

و شیوع طواف بت به اینطور شد که، هبل چون که کنار کعبه بود، عرب 

چون بنی اسماعیل و و کردند، گرد کعبه و بت طواف می هنگام طواف

بالخصوص مجاورینِ بیت به دور آن طواف می کردند این امر شیوع اختیار 

 بت هم شروع شد.طواف ، گویا اینجا به جذبة طواف بیت اهلل کرد

 حال عوام زمان ما را بر احوال اینان قیاس باید کرد.

 فصل چهارم در بیان اقسام و انواع شرک

شرک عظیم کنه آن را شنرک کبینر و  -تنخساجماال  شرک دو قسم است: 

  .اکبر و جلی هم گویند
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اول آن اسنت کنه، در  .نامنندصنغر هنم میاشرک صغیر که آن را  -دوم

دوم آنست که در عملنی بنا  .ذات و صفات خداوند کسی را شریک گرداند

ینا خنوف غینر اهلل  تخدا دیگری را شریک کند که منظورش جلنب رضنای

 گویند.و طمع میباشد، این را ریا و نفاق 

و شرکِ عظیم نیز بر دو قسم است: شنرک اعتقنادی و شنرک عملنی ینا 

شنرک  -2شرک فی العلنم  -1فعلی. و شرک اعتقادی هم بر دو قسم است: 

 فی التصرف.

 اول این است که با خدا دیگری را هم عالم الغیب یا حاضر و ناظر داند.

سباب مالک هر تصرف دوم این که، سوای اهلل تعالی دیگری را مافوق األ

 داند.از قبیل نفع و ضرر 

شنرک فنی  -2شنرک فنی النذات.  -1و شرک عملی بر پنج قسم است: 

 .ةشرک فی العاد -1. عةشرک فی اإلطا -4. ةشرک فی العباد -3الصفات. 

 تشریح هر یکی اینست:

حاضنر و نناظر و و در هر امر اشراک فی العلم اینست که غیر اهلل را هرجا  -1

غائنب باشند ینا حاضنر، ظناهر باشند ینا  بداند؛ برابر است غینر اهللالغیبعالم 

کی باشد یا روشنی، در آسمانان باشد یا در زمین، در دریا باشد، یپوشیده، تار

زیرا که این شأن اهلل سنبحانه و تعنالی  صحرا؛ها باشد یا بر یا خشکی، در کوه

 .یز داشته باشدحتی اگر این اعتقاد را برای نبی و ولی ناست و بس، 
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و نشان عملی صاحب این اعتقاد، این است که در هر نفع و ضرر و مقابلنة 

کنند ینا کنند، ینا ننامِ او را ورد میدشمن نام همان شخص غینر اهلل را نندا می

کننم کند که هروقت من او را نداء میو خیال  ،تصویر او همیشه در نظر دارد

منن مخفنی نیسنت، هرحنال منرا دانند و از او هنی  امنر کننم می تصنورشیا 

 گویند.داند، این را شرک فی العلم میمی

اینسنت کنه منا سنوای اهلل را بنه ارادة خنود و  اشراک فی التصـر:: -2

طبق اراده و خواهش خود  بداند که آن شخص اختیار خود در عالم متصرف

رسانیدن کسی، اوالد دادن، مرض کسی دورکردن، نفع از قبیل: هرچه خواهد

، برابر انجام داده می تواندکسی زیادکردن و ضرر رسانیدن مخالف خود مال 

خداوند عقیده داشته باشد است این کمال را به خود او عقیده کند، یا این که 

 قدوس به او چنین اختیار کامل داده است در هردو صورت شرک است.

ر کنند و بنه او قنول و ننذاو، اینست کنه در مصنائب او را ننداء می ةعالم

 کند.کند، و از مال و ثمره و حیوان خود قسطی برای او مقرر میمی

ی کنه مخصنوص ذات این است که همان عبنادت :ةاشراک فی العباد -8

کردن، ، مننثال  کسننی را سننجدهدهنندانجننام  خداوننندی اسننت بننرای غیننراهلل

کردن، و دست بسته جلو او ایستادن و طواف او کردن و به ننام او منال رکوع

ن و به نام او روزه و حج اداکردن و به جانب او مثل هدی و قربنانی کردخرچ

دادن و گنرد بردن و کنار سرای او ایستاده دعاخواستن و در او را بوسهحیوان

اننداختن و قبر او گشتن و بر قبر گنبند بلنندکردن و بنر سنر او چنادر و پرچم
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و بنر قبنر او  گرفتن و خوردن ینا خنود را مالیندنبلندکردن و از قبر او خاک

کردن و آب پاشیکردن و بر او مجاورت و روزانه آبروشنی و چراغ و غیره

بنه و  کردن، آب وضوء و چاه او را مثل زمزم تبرک دانستنوقف را به نام او 

و برای زیارت قبنر او قصند کنرده سنفرکردن، وقنت  بردن اطراف و جوانب

ران آنجناکردن، رخصت از آنجا، پنسِ پشنت رفنتن و ادب درختهنا و مجناو

ه چرانیدن و شکار آنجا را نه کنردن، اینن ندرخت و گیاه آنجا را نه بریدن و 

 همان عامل اند. بودن همه شرک و دلیل مشرک

 این است شرک فی العبادت.

اهلل تعالی بندگان خود را تعلیم فرموده است کنه  اشراک فی العادت: -4

د و اسنم گرامنی او را یناد در تمام کارهای دنیوی خود به ننام او شنروع کننن

د، و در وقنت ننکنند یا شکر او ادا کنند، چنانچه وقت خنوردن بسنم اهلل گوی

پیداشدن اوالد عقیقه کنند و نام خوب مثل عبداهلل و عبدالرحمن بنهنند، پنس 

شرک فی العادت همین است که درین مواقع نام خدا را ترک داده ننام غینر 

کردن و غیره نام ماسنوی اهلل و نوشیدن و ذبحد، مثال  وقت خوردن ناهلل یاد کن

اگنر کردن کنه ند، و چون فرزند پیدا گردد به ننام پینری قنولبه زبان بیاوررا 

چون فرزند متولد شند و  . تراشمآیم و سرش میتو میقبر فرزند نمیرد بر سرِ 

کند و نام او ذبح کرده روی او را به خون آلوده میاو را بر سر قبر می آورد، 

و قحط و ارزاننی و بناران را  .دنهمیپیربخش، قلندربخش، مرادبخش و غیره 

و  نسبت دادنکردن و صحت و بیماری و فتح و شکست را به او به او منسوب
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او دانسنتن و در  تخوردن در محاوره هرچینز را برکنت و مشنیبه نامِ او قسم

دن انها گردکردن و تعزیه و مجسمه درست کرده در بازارروزِ وفات او عرس

کردن، همه اشراک فی العادات اند، اگرچنه بنه و خود را زد و کوب و نوحه

و آن را کردن درینن امنور و مجنالس شنرکت. نام نبنی و امنام و ولنی باشنند

 کبیره است.گناه شرک و  صحیح دانستن

اینست که غیر اهلل مثل نبی و عالم و ولی را مُحلل  :عةشرک فی اإلطا -5

 در جمیع امور به اختیار خود و قدرت خود تصور کند. و مُحرم و مطاع

فرماید که: اهل کتاب عوام و علماء و اولیاء می /خواجه حسن بصری 

   ﴿فرماید: کردند، چنانچه خداوند میرا عبادت می

   ﴾  :(1)[52]التوبة. 

عرض کرد: یا رسول اهلل!  ساست که عدی بن حاتم  هآمددر ترمذی 

یهود و نصاری ایشان را ارباب نگرفته و عبادت نکرده اند، معنی آیه 

حرام را حالل کردند  به زعم خود فرمودند: بلی، این احبار و رهبان .؟چیست

کردند، پس این بود عبادتِ  از ایشان پیروی، و عوام هو حالل را حرام کرد

فرماید: میروایت بعد نقل این  /ابن کثیر حافظ ر و رهبان را. ایشان احبا

ص  1داخل اند )ج حکم ین ا ادراک و طالب دنیا درپس علماء و پیرانِ بی

عالمی دنیا پرست یا پیری نفس پرست ین است که ا عةشرک فی االطا .(300

                                           
 .«در برابر خدا قرار دادند ییرا معبودها شی)آناا( دانشمندان و راهبان خو »ترجمه:  -1
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ترا بهمان امر و بدعت  ه شرع مقدس به آن وارد نشده است،در امری ک

توانی که تحقیق کنی ولی و می نددهد. و علماء حقانی هم هست دعوت

 وین هم شرک کنی، اکنی به همان شخص اعتماد کرده اتباعِ باطل مینمی

 .یر اهلل استمستقل از غاطاعتِ 

عالم و شیخ در امری که از قرآن و حدیث و شرع مقدس  امام،اطاعتِ  اما

این را  .است ه و پسندیدهبودثبوت دارد این عین اطاعتِ خدا و رسول 

      ﴿ . آیةگوینداطاعتِ غیر مستقله می

﴾  :درین مورد است. و اطاعتِ علماء و عرفاء و حکماء تا  (1)[11]نساء

گردد که معصیت امر شرعی الزم نیاید واال طاعتِ ایشان آنوقت جائز می

اطاعت مخلوق در » «اْلَخاِلقِ  َمْعِصَيةِ  ِفي ِلَمْخُلوق   َطاَعَة ال» -1م است، حرا

 ِإنََّما َمْعِصيٍة ِفي َطاَعَة َلا» -2. «ستیخدا شود، روا ن تیکه منجر به معص ییجا
هم در روایت  «اللَّهَ  َعَصى ِلَمنْ  َطاَعَة الَ » -3متفق علیه.  «اْلَمْعُروِف ِفي الطَّاَعةُ 

 وارد است. د ابن مسعو

 

 

 

                                           
[ اطاعدت از خداوند اطاعت كنيد و از رسول ]او[ و صداحبان امرتدان ]هدآ»ترجمه:  -1

 «كنيد
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 ةفصل پنجم در تفصیالت شرک فی العباد

بیشنتر اسنتغراق دارنند ضنرورتِ ننوع شنرک بنه اینن  ة مناچونکه عوام زمانن

 تفصیلش پیدا شد.

و رد  235سجدة غیر اهلل حرام و کفنر اسنت، در شنرح فقنه اکبنر ص  -1

آمننده اسننت: دیگننر کتننب فقننه و  212و کبیننری ص  1ج  211المختننار ص 

 .2ج  111اهلل البالغه ص  حجةپیر قریبِ شرک است.  ینبوسیدن زم

 فرماید:می 12مکتوب  2در مکتوباتِ خود ج  1امام ربانی مجدد الف ثانی

ت از جبنین بنر زمنین نهنادن اسنت، بدان که سجده کنه عبنارای برادر، »

متضمن نهایت تذلل و انکسار و مشتمل بر کمال تواضع و فروتنی است، لهذا 

مخصوص به عبادت واجب الوجود جَلَّ سلطانه داشنته انند و  این قسم تواضع

 .«غیر او سبحانه را تجویز نه نموده اند
مشهور است که ایشان بنا بر عدم سنجدة رسنمی پنیشِ جهنانگیر در قعلنة 

گوالیار، مدتی به زندان رفت ولی قبول نکرد، حتنی کنه خنود سنجدة نفنسِ 

 .لقبلةث استقبال ا، بح1کعبه را کفر گفته اند، رد المختار، ج 

 فحةصندر رد الفریند  صناحبو سجدة قبر بالریب کفر و شنرک اسنت. 

 و شیخ 110

                                           
هجری در  911و در چااردهآ شوال سنة: یهندی ابن شيخ عبداالحد فاروقد سرشيخ احم -1

قریة سرهند نزدیك الهور )ایالت پنجاب پاكستان( زادس شد و در بيست و هفتآ ماس صدفر 
 هجری وفات نمود. مكتوبات او مشاور است. ]مصحح[. 1134سال: 
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بعند از بناب المسناجد  1اللمعنات ج  شعةدر أ 1عبدالحق محدی دهلنوی 

ینا منرد صنالح بنه  نماز گذاردن به جانب قبنر نبنید: ننویسمیتفصیالت زیاد 

ختالف نیست، اما اگر قصدِ تبرک و تعظیم حرام است و هیچکس را در آن ا

 به قصدِ عبادت باشد کفر محض است.

در قبرستان نماز مکروه است، به همین وهم که شاید جلو قبنری باشند، و 

در نماز جنازه سجده هم ازین سبب حرام است کنه سنجده بنه جاننب منرده 

 گردد.می

رسانیدن به قبر هم برای تبرک حرام است. در فتناوی عنالمگیری و دست

ت حاصربه نقل از مناوی و تتارخانیه به القبور  ةباب زیار هيةالکرا کتاب 4ج 

و  013و ص  1اللمعنات ج  شدعةو در بنایه شرح هدایه و ا .نوشته است این را

در  / 2غزالننی محمنند، و 1ج  44الطننالبین ص  غنيددةدر  /شننیخ گیالنننی 
و در شنرح عنین العلنم  / 3هروی القبور، و مال علی قاری ةاحیاء، باب زیار

                                           
در شار دهلی تولدد  ھ952 مشاور به محدث دهلوی سنة: شيخ عبدالحو بن سيف الدین  -1

وفات نمود. از جمله تأليفات ایشان مدی تدوان  ھ1152ربيع االول  21 یافته و به تاریخ:
 مشهکوة)شدرح عربدی  لمعدات التنقديحالمصابيح( و  مشکوةاللمعات )شرح فارسی  أشعةاز: 

 المصابيح( نام برد. ]مصحح[.

 هجری. ]مصحح[. 515محمد بن محمد غزالی طوسیو متوفای:  -2

در شار خون و قيام؛ هرات باستان چشدآ  شيخ ابوالحسن نورالدین علی بن سلطان القاری -3
به جاان گشودو و با یورش لشكر خون آشام صفوی بده هدرات و آزار و اذیدت علمدای 
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کننه  نننددر وفنناء الوفنناء از ائمننه اربعننه نقننل کننرده ا /عالمننه سننمهودی 

رسانیدن به همه قبور حتی که به روضة سیداإلنس و المخلوقات هم روا دست

 عادتِ یهود و نصاری قرار داده اند.این کار را و  نبوده

شدن هم مکروه اسنت. چنانچنه و در وقت سالم پیشِ کسی منحنی و خم

 1ج  حدةو شنامی کتناب الحظنر واإل بنا هيدة، کتاب الکرا4در عالمگیری ج 

صراحتا  موجود است، و خاک از قبرگرفتن و خوردن یا مالیدن هنردو حنرام 

 است.

نذر هم چونکه عبادتی است نیز حقِ اهلل سبحانه و تعالی  نذر لغیر اهلل: -2

الفتناوی ج  صةاست چنانچه در خنال و کفر است، نذر لغیر اهلل حرام و شرک

تصنریح  به این مطلنب کتاب الصوم 2و در بحر الرائق و شامی ج  303ص  4

هم حرام و شرک است، کذا فی فتاوی  †است، حتی نذر برای انبیاءشده 

 13.کاملیه والدرالفرید ص 

هم حرام و شرک است، نیاز بنه معننی قسنط زینارت و  نیاز لغیر اهلل: -8

حندیث  2ج  لسدنةن ا، از طارق بن شهاب در مسند احمد و ترجمناآنجشن 

ینک شخصنی بنه  فرمودنند: هآن حضنرت  مرفوعا  روایت است کنه 112

سبب نیاز یک مگسی در جهنم رفت و دیگری هم به وسیلة مرگ مگس در 

: دو نفنر مسنافر بنه عرض کردند، چگوننه؟ فرمنود  جنت رفت، صحابه 

                                                                                          
 1114در شدوال اسالم ایشان مجبور به ترک این شار گردیدس و راهی مكة مكرمه شدس و 

 مرقات المفاتيح شاهكار علمی ایشان است. ]مصحح[. همانجا وفات نمود. كتابدر  ده
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بنهید،  رفتند بتی در بین راه بود، مجاوران ایشان را گرفتند که جشنراهی می

رهنا به جنز نهنادن نیناز کسی را جواب دادند که ما چیزی نداریم، گفتند: ما 

ه یک مگنس باشند، یکنی از آن دو مگنس چیم، جشن باید نهاد اگرنمی کن

ها و در دوزخ رفت و یکی انکار کرد تا آن کنه شنهید گرفته کشته در جشن

 و به جنت رفت. شد،

شود حرام و شنرک و می ر اهللبرای غی چون که به طریقِ عبادت ذبح: -4

 کفر است.

    ﴿موجود است:  در قرآن مقدس حرمتِ آن به صراحت

﴾  :برده  آن[ نام غیر خدا بر و آنچه را که ]به هنگام سرزدنش»[ 103]بقره

و آنچه براى بتان ذبح »[ 3]مائده:  ﴾   ﴿ «شده است

 همین است. «انددهش

 .و نحل، چهار جا نهی آمده اسنت 13و انعام ع  1و مائده ع  21در بقره ع 

کسی که برای غیر خندا ذبنح   مرتضی و در احادیث مسلم به روایتِ علی

احمد و ابنوداود هنم همینطنور آمنده امام و در روایتِ  .ده استکند لعنت ش

لندکردنِ آواز است إال ما شناء ب ل  هِ أت معنی غدر تمام تفاسیر و کتب ل .است

اهلل، لهذا برای هرچیز که به ننام غینر اهلل ننام زد شنود، اگرچنه ذبنح نشنود ینا 

است همه حنرام و نوشیدنی مأکول و مشروب باشد مثل سبیلِ حسین که آب 

گنردد مثنل گردد، وقتی که بغیر اهلل شد بنه هنزار بسنم اهلل حنالل نمیمیته می

ص  2گردد، چنانچه در تفسیر کبیر ج اهلل مرتد می و ذابح لغیر .خنزیر و سو
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این مطلنب بنه صنراحت و تفسیر روح المعانی و تفسیر عزیزی سورة بقره  31

 بلکه تمام تفاسیر محققین و شروح احادیث به آن مشحون اند.ذکر شده و 

در غیر اهلل نبی و فرشته و ولی و جن و پری و دیو همه داخل اند، لهذا اگر 

شنود، و ینا زننش خنورد و دور مین میذبح کرد که جنن خنو مریض شد و

، ذبح کند که پری و جن راضی گردد، همه حرام و فاعل آن مرتد دیوانه شد

 است، العیاذ باهلل.

شخصی بزرگ هم حرام اسات،  پادشاه یاذبح برای تعظیم و استقبال 

 منر به مهمانی

ص  2ع األنهنر ج و مجمن 421گردد، در جامع الرمنوز ص و مذبوحه میته می

مختار و شامی و عالمگیری و بحنر و بندائع و فنتح و بزازینه و در الو در  415

آنچنه بنرای آمندنِ به صراحت نوشته اند، و همین است حکنم قاضیخان همه 

 کنند.را در خون رنو می آنکرده و پای  آلود خونآن غائب کشته پیشانی 

بعنض مالهنا در موضنوع  و ها رمال ان،نجومیی عالم نماها، بعضو آن چه 

 است. و شرک کنند، همه حراممی برای دفع جن و ارضای آنامراض 

و در مختار و شامی و بحر الرائنق ج  41مکتوب  3در مکتوبات امام ربانی ج 

: و نهر فائق و غیره و غیره مصرح نوشته انند 111ص  1و هندیه ج  325ص  2

ننذر و ذبنح بنرای سنید اسنت،  ذبح و نذر بر قبور اولیاء و مشائخ حرام و کفر

 .هم حرامست الرسل 
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نزد عبادتگاه غیر اهلل مثل قبر شیخ یا کندام درخنت ینا کندام آب ینا ذبح 

ه اسم غیر اهلل نبرد که مدار به نیت خبیثنه چکدام سنو مطلقا  حرام است، اگر

 به قول باشد یا فعل، فکر باید کرد تا ایمانت ضائع نگردد. آناست اظهار 

 در بیان شرکِ خفیفصل ششم 

شرک خفی ریا است، اینن هنم یکنی از اقسنامِ شنرک فنی العبنادات اسنت، 

و شرک اصغر هم آن  ستچنانچه در زبان نبوت ریا را شرکِ خفی فرموده ا

گویند، این قسم شرک خیلی خطرناک است و انسان عموما  درو مبنتال را می

در شرکِ جلنی ماند، فرق در میانِ شرک جلی و شرک خفی اینست که، می

و در شرکِ خفی مقصود از  ،مقصود عبادتِ غیر اهلل است بالواسطه ال بالذات

سبحانه و تعالی است، اما در ضمنِ آن ارضای غیر اهلل عبادت من کل الوجوه 

یا شهرت ینا مندح و ثنناء از  بودهاهلل هم در نظر است یا جلب منفعت در نظر 

: آیا من شما فرمودند ل اهلل است که رسو آمده غیر منوی است. در حدیث

را از آن چیز خبر ندهم که مرا از دجال برای بربادکردنِ شنما اینقندر خنوف 

منثال  ینک شنخص  .هست، فرمودند: آن شرک خفنی اسنت آننیست که از 

کند که مردمان مرا ببیننند. خواند و او نمازِ خود را برای این دراز مینماز می

ش جهنم است، در حدیثی طویل آمده است کنه )رواه ابن ماجه(. ریاکار م ل

یکی شهیدی که بنه ظناهر در  ؛دنسه شخص آورده شوهمه از قبل در قیامت 

راهِ خدا کشته شده است، و دوم عالمی که علم خوانده است، سنوم صناحبِ 

 . العیاذ باهلل.می کنندمِ ریا در جهنم داخل جرمالی سخی و هرسه را به 
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به ظاهر از همه اعمال بهتنرین عمنل همنین مقصود این حدیث اینست که 

هستند، و چون این سه عمل که از همه افضل اند، به سبب ریا بربناد مورد سه 

 اعمنال گنردد، پنس وای بنر حنالشوند، و صاحب شان مستوجبِ ننار میمی

 دیگر که در آن ریا باشد.

یکی از اقسام شرک خفی اتباعِ هوا و هوس است، و اتباعِ هوا این است 

خواهد که ه در امری شرعی نفسِ او به ضدِ او خواهان باشد، مثال  نفس میک

بدعتی ایجاد کند و ترک سنت کند و اتباع آباء و اجداد کند نه اتباعِ حدیث 

کند. این هم قسمی از شرک خفی است، تارک سنت و متبعِ او همچنان می

  ﴿بدعت عابدِ نفس و هوا است و در شرکِ خفی داخل است، 

  ﴾  :اى کسى را که خواسته ]هاى آیا دیده»[ 23]جاثیه

 برین مورد صریح است. «[ اش را معبود خود گرفتنفسانى

رزق و  ، منثال  در موضنوعِاسنت یکی از اقسامِ شرکِ خفی طمنع از خلنق

یا کلمة حنق بنه  تر دهندیشب به او مال و ثروتد که کنغیره تعظیم مردمان می

 گردد.منقطع می دگوید به خوف آن که نفع مادی که از او دارکسی نمی

 فصل هفتم در بیان سدّ ذرائع شرک

در اصل توحید و شرک و اهل توحید و اهل شرک و مبلاِ توحید و محرض 

ضد کوشد شرک، با همدگر متضاد اند، و این هم مسلم است که هر ضد می

و این نفی و نابود کند، تا از او اثری نماند،  شمقتضایبر جبلت و  خود را بنا
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ال شریک  اهلل واحدیش و ایجادِ ثقلین عبادتِ هم مسلّم است که مقصد پیدا

]ذاریات:  ﴾      ﴿ :است و بس بحکم

لذا انبیاء  «امریدهو جنّ و انس را جز براى آنکه مرا بندگى کنند نیاف»[ 11

چنانچه  و علماء ربانیین و حکماء متشرعین رحمهم اهلل و قدس أسرارهم †

بودند، همچنین برای قمع و بیخ کنی ذرائع و  برای قلع و قمع شرک کوشا

توحید به وجود آمده در های کوچک گی رخنهدریدهدوختن و  ،وسائل آن

کترین خللی و ریشة شرک و ذرائع آن ساعی بودند که رشتة توحید را کوچ

داشتن زیرا که افعی را کشتن و بچه اش را نگاه ؛را کوچکترین اثری نماند

تمام  هکارِ خردمندان نیست، و هادی اعظم و سید المرسلین و امام األنبیاء 

إال من شقى ودخل »های شرک را به امتِ مرحومة خود مسدود فرمودند رخنه
آتش سوزان داخل شده به ت شده و مگر کسی که بدبخ» «نار االصطالء

، لهذا چون که محرض شر و ضد توحید است ةاللعنو شیطان علیه « است

اندازی و هرآن و زمان در پی تغییر و تخریب و تبدیل توحید و رخنه

تراشد گوناگون میکه اساس توحید را بهم زند و وسائل می باشددوانی ریشه

ی را از جادة مستقیم منحرف کرده در نهد تا فرد موحدهای مختلف میو دام

 دامِ ضاللت کشد.

گردد که علت چیست که اهنل اینجا اشکالی مشکل الحل وارد خاطر می

صالح و محسننین کنه مدسسنانِ توحیند و کارکشنایان بناب شنرع مسنتقیم و 

بعد وفاتِ ایشان بیشتر تصنویر،  اللعنةحامیانِ کامل توحید بودند، شیطان علیه 
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 فیصنلهعقل  ؟.گردانیدراآلة شرک ر و حاالت و مکانات ایشان ل و قبواو تمث

کند که محافظینِ توحید را در حیات چنانکه خداوند قندوس از شنرک و می

ریشة او محفو  داشته و حمایت فرموده بود، باید که بعد از موت هم از آثارِ 

 .!ایشان برگ و برِ توحید ظهور کرده بودی نه شرک

امتحنان و  -یکنی :ت که اینجا دو رمز مضمر استحلِ این اشکال این اس

اینن کنه قاعنده  -ابتالء که حکمتِ آن از نظر و ادراکِ ما مخفی است، دوم

گنردد و بنه است که دشمن چون بر دشمنِ خنود در حیناتِ او ظفریناب نمی

باشند و تواند کرد، به تملق در پی انتقام خود میتندی و غلبه بر او حمله نمی

نشنیند و مترصند و مترقنبِ وقنت و یابی نشند بنه ینأس میب راهاگر از این با

گردد، و ظاهر است که وقت فرصت و غنیمتِ ابلیس از این اکابر فرصت می

در حیات مشکل است، لذا بعد موت ایشان و استتارِ آفتاب نورِ ایشان وقت را 

واند کنه تداند، و باز هم نمیبا اوالد و متعلقین دشمن به نوع انتقام غنیمت می

تِ قنوم در عین مقابله به غلبه دم زند، لذا به تملق و شاطری و شنیادی از محبن

گیرد، گویا کارد از منوزة کار می ینوع در حقی انبیا و اولیای وفات یافته به 

فلعنرة اهلل علرى إبلريس علم، أکند. واهلل خودشان برآورده ایشان را ذبح می
 .وإخوانه إىل أبد األبدين

 ةبیان بعض اشیاء که موهمِ شرک بودنند و شنارع علینه الصنلودر  تذيیل:

 :والسالم آنها را سدا  للذرائع مسدود فرمودند
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تجاوز در تعظیم، یکی از وسائلِ شرک تجاوز از حندود تعظنیم بنود،  -1

، قائل به ابنیت و ثالنث  چنانچه عیسائی از تعظیم متجاوز از حدود عیسی 

غُلنو کنرده  یهنود از تعظنیم مفنرط عُزینر ثالثه و اقنانیم ثالثنه شندند، و 

از سنتایشِ خنود ینا تعظنیم زیناد  مشرک شندند، ازینن سنبب آنحضنرت 

گذشنتند، وقنت دست بسته ایستاده جلو خنود نمیهی  فردی را رنجیدند، می

گذاشننتند، پننیش پننیش از همننه آمنندِ خننود در مجلننس بننه قیننامِ اسننتقبالی نمی

 :/فرمودند، به قولِ بوصیری ود منع میرفتند، به سجده و انحناء جلوِ خنمی
 «دع ما ادعته النصارى يف نبيهم»

 و امتِ خود را هم به همان چیزها تعلیم فرمود تا در ورطة شرک نروند.

منع از غلو و مبالغه در مدح و ستایش: فرمودند: منرا مثنل قنوم عیسنی  -2

 عبنداهلل زیرا که من بندة خدا و رسولِ اویم، پس بگوئید ؛تعریف نکنید :

اسننت(. در روایتننی دیگننر اسننت کننه مننن  بخنناری و مسننلمو رسننوله، )در 

 عبرده اهلل عبد بن حممد أنا»خواهم که شما مرا از مرتبة من بناالتر ببریند، نمی
 .«ورسوله
بننه یقننین  را: آنحضننرت  یشنناننکننردن بننه گفننتن سننید امسننامحه  -3

بر وهنم تنرجیح  بنا سیداألولین و آخرین و سید ولد آدم اجمعین بودند، مگر

 داشتند که او را سید گویند.از مقام به خود، روا نمی

 ة(.، باب المفاخر2ج  ة)مشکا
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منع از مساواتِ لفظی خود در اسم الهی جنل سنلطانه: درینن شنریعتِ  -4

دارد کنه بنا اسنم غراء حفظِ توحید مقدس، اینقدر مهم است که گنوارا نمنی

ننامِ خنود  ود، حتی که آنحضرت گرامی خداوند پاک نامِ دیگری ذکر ش

دادند، روزی کسنی در جلنوِ حضنرت را با نامِ خدا متصل کردن اجازت نمی

 اهلل شراء مرا قل ندًا هلل أجعلتي»فرمودند:  «َوِشْئَت اللَُّه َشاَء َما»ایشان گفت: 
 خدا بخواهد.تنها فرمود: مرا با خدا شریک کردی، بگو هرچه  «وحده

مرویست  ازتِ مشارکت نداد: از عدی بن حاتم در اسم ضمیر هم اج -1

 ورسوله اهلل يطع ومن»خطبه داد و در خطبه گفت:  در جلوِ نبی  یکه خطیب
و هر که از خدا و رسولش اطاعت کند همانا رهیاب » «يعصهما ومن رشد فقد

، هستی بدخطیب توفرمودند: برو  «شده است، و هر که نافرمانی آن دو کند

 «وهر که نافرمانی اهلل و رسول کند» «َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص نْ َوَم»بلکه بگو 

را جندا جندا ذکنر  یعنی خطیب در سلسلة بیانِ اطاعتِ خدا و رسنول  

 د، لیکن در سلسلة بیانِ معصیت هردو را یکجنا ذکنر کنرد، آنحضنرت کر

 برداشت نفرموده فی الفور خطیب را تهدید فرمودند.

بستن جلو بادشاهان و افسران: شاه ولنی اهلل محندی منع از قیام و دست -1

نویسد: معمول عجم بود که می 141، ص 2اهلل البالغه ج  حجةدر  /دهلوی 

ایستادند، و این از  خُدّام و مأموران، جلوِ بادشاه و افسرانِ خود دست بسته می

بود حتی که قرینبِ شنرک بنود، لهنذا ازینن مننع  در تعظیم روی ایشانزیاده

 دند.فرمو
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کردنِ خود جلو بادشاهان و افسران و غیره: شخصی سندال نهی از خم -0

نه خیر،  :در جلوِ دیگری خود را خم کند، فرمودند شخصی از ماکرد که آیا 

 ترمذی.به روایت 

 .هية، کتاب الکرا4فقهاء آن را فعلِ مجوس قرار داده اند، عاملگیریه ج 

در دُرُّالمختنار نوشنته اسنت کنه کسی:  اطرافدادنِ زمین منع از بوسه -3

گردنند، کتناب الحظنر و ار سنخت گنهگنار میکفاعل و راضی هردو به این 

 شامی. 1ج  حةاالبا

منع از تشابه اسمی: از اسم نافع منع فرمودند که فرزندان خنود را ننافع  -1

، و از ننام صنداکردن 1نام ننهند، زیرا کنه اسنمی از اسنمای الهنی ننافع اسنت

بننده و بندترین ننام ننزد خندای  ینتررمودند، و فرمودنند: ذلینلشهنشاه منع ف

 ذوالجالل همین است.

منع از عبد گفتنِ غالم: در حدیث است که کسی غالم خود را عبند  -15

 و بنده نگوید.

 کسی آقای خود را ربی یا موالئی نگوید. -11

ی القبنور در نمناز: در نمناز متوجنه قبرشندن روا به سنومنع از توجه  -12

 (.121، ص 2اهلل البالغه ج  حجةنیست، این از فعل یهود و نصاری بود. )

به نیتِ تقرب الهی نزدیک قبر نماز منع است: نماز قریب قبر به نینتِ  -13

 ، آداب المساجد.1اهلل البالغه، ج  حجةتبرک حرام است، 

                                           
 بلكه عبدالنافع نام بگذارند. ]مصحح[. -1
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 در قبرستان نماز ممنوع است، به علت تشبه به قبرپرستان. -14

زینرا کنه تشنبه بنه سنجدة بنت  ؛نازه سجده ممننوع اسنتدر نماز ج -11

 گردد.می

ستره عین مقابل سجده ممنوع است، باید به جانبِ  ، گذاشتندر نماز -11

زیرا که موهم سنجده بنه جاننبِ چنوپ و حجنر او بنت  ؛راست یا چپ باشد

 است.

. بایند متوجنه تعظیم نوروز و مهرگان را شریعت مقدسه کفر گفتنه اسنت

منع در غلو به تعظیم غیر اهلل تعظیم روز خوشی مجوس و کفار  فرطاز  شدت

 را شریعت کفر فرموده است.

عبنادت خندا اگر کسی پنجاه سال  :فرموده است / 1امام ابوحفص کبیر

برای تعظیم و اظهنار خوشنی درینن  ، و همین مرد مسلمبیاید پس نوروزکند 

، پنس بنه تدفرسن -اگر چه ینک تخنم منرغ -روز به دیگران هدیه و سوغات

 این فتوای کوبنده در تحقیق او کافر شد و اعمالِ او همه برباد و حبط گردید.

 1و بزازیه ج  401ص  1المفتین ج  نةو خزا 334ص  4)فتاوی قاضی خان ج 

و شنرح فقنه اکبنر ص  11و درالفرید ص  31ص  4الرعایه ج  ةو تکمله عمد

 ور و مسطور است.و شامی و عالمگیری و فتح و بحر و غیرها( مذک 235

                                           
ابوحفص احمد بن حفص بخاری از بزرگان علمای حنفيه سدس ی سوم هجری در بخدارا.  -1

 ]مصحح[.
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باید کرد کنه  زابمتوجه باید شد و مالحظه باید کرد و چشم عبرت  انتباه:

غلنو روا نیسنت، ه به مبالغه و مدح و ستایشِ شان ب †وقتی که تعظیم انبیاء 

پس به پیر و مولوی چه رسد که درین اشیاء بنرای شنان افنراط کنرده شنود، 

 نند.کچنانچه بعضی در اشعار و مجالس و غیره می

بنه غینر اهلل رسناند، قسنم به شرک میانسان را افراط که یکی از انواع  -2

رساند. به شرک میکه انسان را  از آن منع فرموده است است، لذا شارع 

به لذا قسم غیر اهلل روا نیست، قسم به خدا باید خورد، مرا بسرِ تو قسم است یا 

را به کعبه قسم است یا مرا بنه است و مرا به گنبد قسم است یا مقسم فالن پیر 

مسجد قسم است یا مرا به خانقاه قسم است یا مرا به کالم الناس قسنم اسنت، 

همه حرام است که قسم به غیر اهلل است، بعضی جُهال را اگر به خدا و قنرآن 

شاه یا گردد، اما اگر او را به پیر دستگیر یا قلندر یا غریبقسم دهی آماده می

 ترسد، ببین جهالت را.خورد و میهی هرگز نمیقسم د 1امام رضا

بعد از فتنة دجال این بزرگتنرین فتننه قبر است. و  ةاز ذرائع شرک، فتن -3

در حندیثِ عالم گسترش دارد غالبا شرک در  و بخاطر اینکه، در جهان است

ی از چرا که دجال ملعون یکن ؛مکرم با فتنة دجال در استعاذه قرین شده است

، ازین سبب برای دینن بزرگتنرین افشای شرک در عالم است ائمه و رؤسای

فتنه آمد. و چون که فسادِ قبور و خرابی اعتقادات که به وسنیلة قبرپرسنتی در 

شوند، به هی  وسیله و تبلینا بعند دجنال اینقندر افشناء نشنده و عالم افشاء می

                                           
 علی بن موسی رضا رحمه اهلل )امام هشتآ در نزد شيعة اماميه(. ]مصحح[. -1
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ذه از قرین دجال آمد و اسنتعا های ناشی از آنفسادو شود، لذا قبرپرستی نمی

 هردو الزم آمد.

اهتمام خاص مذمت و تردیدِ قبرپرستی  در و ازین سبب شریعتِ مقدس

و آخرین سخنان پیامبر ده آن را به درجة اشد و اتم مسدود کرده است، ورزی

در  ب. از صدیقة طاهره و ابن عباس هم در این مورد بوده است ه
المسجد علی  و مسلم در باب نهی بناء بخاری شریف باب مرض النبی 

القبر موجود است که، در همان ساعت که روح گرامی در عزم پرواز عالم 

 اللَّهِ  َلْعَنةُ »علوی و متوجه آشیانة اعلی علیین بود نظری باال آورده فرمودند: 
یعنی لعنتِ خدا بر یهود و  «َمَساِجدَ  َأْنِبَياِئِهمْ  ُقُبوَر اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى اْلَيُهودِ  َعَلى

 .گرفتند گاهنصاری باد که قبور انبیاء خود را سجده

بنه اینن فرمنائش  فرمایند: مقصنودِ حضنور اقندس می بابن عباس 

دهند، در ه شاید امتِ من نینز چننین عملنی انجنام بود ک از کردار آنها خوف

ترسنانید از افعنالِ روایتِ ابن سعد یُحَذِّرُهُم بتشدید اسنت، یعننی امنت را می

 آنها.

این بود:  فرماید: آخرین کلمة آنحضرت می /بن عبدالعزیز عمر  -2

 )مدطا امام مالک(. «َمَساِجَد َأْنِبَياِئِهْم ُقُبوَر اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى اْلَيُهوَد اللَُّه َقاَتَل»

 هم همینطور روایت است. و از ابوهریره  -3



   

 ﴾131﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

یست که مرو /در مدطا امام مالک کتاب الجامع از عطاء بن یسار  -4

 اللَّهِ  َغَضُب اْشَتدَّ  ُيْعَبدُ  َوَثًنا َقْبِرى َتْجَعْل اَل اللَُّهمَّ »دعا فرمودند:  آنحضرت 
 .«َمَساِجَد َأْنِبَياِئِهمْ  ُقُبورَ  اتََّخُذوا َقْوم   َعَلى

که عبادت شود، غضبِ خدا بر قنومی مگردان ای بار خدایا! قبرِ مرا بتی »

 .«گرفتند سخت شده است گاهکه قبور انبیاء خود را سجده
عام اسنت هرچنه غینر  وثنعین همین الفا  مرویست،  از ابوهریره  -1

 (.214، ص 1اهلل پرستش کرده شود در وثن داخل است )لغات القرآن، ج 

سننرورِ انبینناء و فخننرِ  قبننر گرامننی و روضننة مقنندسمعلننوم شنند کننه اگننر 

گنردد چنه عبادت و سجده و طواف کرده شود، هنم وثنن می موجودات 

 .دیگران!! جای قبور

های : در خاننهفرمودنند مرویست که آنحضنرت  باز ابن عمر  -1

نید. یعنی قبر محلِ نماز و عبادت ستان نگرداخود نمازِ نفل کنید، و آنها را قبر

 ها را مثلِ آن نکنید.نیست خانه

 های خود را قبر نکنیند و قبنرِاست: خانه آمده در روایتِ ابوهریره  -0

مرا مثل عیدگاه )محل جمعیتِ مردم( و خوشی نکنید و درود بر من بفرسنتید 

 .رسانندها به من می فرشتههرجا که باشید  که درود شما را

درین حدیث صراحتا  از عُرس و اجتماع بنر قبنر خنود و دیگنر قبنور مننع 

فرمودند. زیارتِ روضة اطهر و گنبدِ خضراء بزرگترین سنعادت اسنت، ولنی 
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کردن و ادبی و بوسیدن و طوافنجا بیآآن که آداب به جا آرد، اما به شرط 

 تمیزی است.کردن بزرگترین شرک و بیسجده

قبل از وفات پنج روز  هست که آنحضرت  در روایتِ جندب  -3

 أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن أال»ارشاد فرمودند: خویش 
خبردار! » «ذلك عن أهناكم فإىن مساجد رالقبو تتخذوا فال مساجد وصاحليهم

و نیکانی که در بین کسانی که قبل از شما بودند قبرهای پیامبران خویش 

را به مساجد تبدیل کرده بودند، اما شما قبرها را مسجد درست اآنان بوده اند 

 )صحیح مسلم(.  «نکنید؛ من شما را از این کار باز می دارم

 ند.ه انهی صریح فرمود ن مطلق قبورگرفت گاهدرین حدیث از سجده

 لحکمت قبر اقدس در حجرة صدیقه 
حکمت بنای قبر اقندس در حجنرة محبوبنة محبنوب خندا صندیقه طناهره ام 

این بود که، اگر در میدانی بارزمی بنود، احتمنال داشنت کنه  لالمدمنین 

برداری و سجده و بوسه و خاکبر آن و قرار داده را زیارتگاه  ایشان آنامت 

و  لسازی کنند. تا حضرت صندیقه طواف و گنبد و چادرافکنی و پرچم
و آنجنا ، توانسنتکسی آنجا رفتنه نمی مرکز نصف العلم در حیات خود بود

صحیح مسلم به صراحت موجود است. دوم نشان  این روایت در. محفو  بود

: قبنر منرا بنت و بنود کنه دعناء فرمنوده بودنند مقبولیت دعای آنحضنرت 

و عیدگاه نکنند. ازین وجه مزار پُراننوار از مخلوقنات مسنتور و در  گاهسجده

کردنند، بعندا  سنلطان حفنظِ آن می شد، و بعد از صدیقه صنحابه  پرده می
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، همچنین بار بار مستور گردید تا چشم امت آن را تعمیر نمود نورالدین زنگی

زینرا  ؛دآنان تسلی گنردبرآن مزار مقدس نیفتد و فقط بر گنبد خضراء خاطر 

کننه در ظهننورش صنند در صنند ممکننن بننود کننه بسننی شننیفتگان و والهننان و 

خوداننه بنر او وار خنود را بیسرشاران و مستان بادیة جذب و عشقش پرواننه

 :ماند زیرا کهمیغلطانیدند و پاس شریعت نمی

 سنندانِ عشنق یر کفبجام شریعت  یر کفب

 هر هوسنناکی ندانند جنام و سنندان بناختن
 

 خ:یا به قول شی

 هرکجنننا سنننلطانِ عشنننق آمننند نمانننند

 قننننوت بننننازوی و تقننننوی را محننننل
 

آن را  پاحکنام و تشنریعات متعلنق بهنبرای دفاع اینن بنال شنرع مقندس 

 تجویز فرمود.

 نویسد که: در زمنانِ فناروق اعظنم در تفسیر ابن کثیر سورة کهف می

دیده شد، و به کاغذی محفو  شناخته شد، مگنر از  در عراق قبر دانیال 

د کنه اینن را بنه دسنتور دادنن ، امینر و صنحابه به فتنه افتادن مردمانف خو

کسی نداند تنا در فتننة قبنر نیفتنند، لنذا امینر  که نوعی بارِ دوم دفن باید کرد

 هناقبراز در یکنی  تنابوت راند و در شنب که: در روز، سیزده قبر کند فرمود

ت، در درالفریند کرده همه را پوشیدند، تا کسی ندانست که کدام جا قبر اسن

 هم موجود است. 33ص 



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾134﴿ 
 

 

 

 که حنامین و حناملینِ شنریعتِ مقندس کرد بازباید دید و چشم عبرت را 

 ؟.چه قدر ازین فتنة قبور ترسان بودند

دهیم و در چنه تناب منیو  ما امروز قبورِ پیران و علماء را به چه نوع آب 

اط اینقدر است، احتی † ءچاه عمیقی افتاده ایم، وقتی که نسبت به قبور انبیا

پس چه رسد به قبر امام معصوم و امام رضا و پینر دسنتگیر و قلنندر بادشناه و 

 خداوند خود بندگانِ خود را هدایت فرماید، آمین. !بیچاره غریب شاه

 بعض مسائلِ قبور

زدن حرام است. در روایتِ مسلم و ترمذی و قبر را گنبدکردن و آهو و گ 

 است.شده د مستدرک حاکم صراحتا  نهی وار

 امام ابوحنیفه ؛ةئمامام األاز روایت حرمت  /1در کتاب اآلثار امام محمد

قول حرمت از امنام  241، ص 1صراحتا  موجود است و در کتاب األم ج  /

نینز بنه صنراحت آمنده شنافعی ار محمد بن ادرینس روزگار مقتدای عالی تب

 .است

                                           
=  هدد 129ن شيبانی شاگرد رشيد امام ابوحنيفه رحماما اهلل. در سدال:امام محمد بن حس -1

ی بودس و در در شار واسط وفات نمود. ایشان صاحب كتب ششگانه در مذهب حنف م215
زمان خالفت هارون الرشيد )عباسی( منصب رئيس محاكآ  خالفت وسيع اسدالمی را بده 

 عادس داشت. ]مصحح[.

http://ar.wikipedia.org/wiki/189_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/805
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میدانِ کنارزار حماینت  امام مالک و امام ةو در کبیری قولِ امام دارالهجر

حرمنتِ آن بنر  سعةوا حمةشریعت و مبارز اهل باطل امام احمد رحمهم اهلل ر

نفی آن از جمینع علمناء ثابنت  151، ص 1منقول است، و عالمه شامی در ج 

 کرده است.

وجوه ازین امر مستثنی اسنت، ه به اجماعِ امت ب 1اما موضوعِ گنبدِ خضراء

 یکی است. ضرت اینهم از هزاران خصوصیات آنح

بعضی مجوزین از اقوال و روایاتِ رکیک درین میدان مثل غرینق عمومنا  

سنید احب روح المعنانی خناتم المفسنرین صن .برای جواز استدالل کرده انند

بغدادی در تفسنیر خنود در سنورة کهنف تردیند شندیدی و محمود آلوسی 

 تحقیق انیقی از روایاتِ احادیث کرده است، فلیراجعه إن شئت.

 .231تا  230، ص 11ج 

                                           
 چند مورد را باید خاطر نشان ساخت: هدر مورد قبر مبارک پيامبر گرامی  -1

دعای ایشان در بارة قبرشان مستجاب است و كسی نمدی تواندد آن را چدون قبدور  -نخست
 ت كند.دیگر عباد

گنبد خضرا )سبز( كه دیدس می شود بر باالی قبر نيست؛ بلكه اهل علآ می دانند كه گنبد  -دوم
 بر باالی یك قسمت از مسجد است.

همين گنبد خضرا نيز در خيرالقرون وجود نداشته استو بلكه بعدا بنا شدس نخسدت بده  -سوم
ها در آتش سوزی كه رخ داد زرد رنگ آميزی شدس بود و آنرا قبة صفراء می گفتندو و بعد

تخریب شد. و چون دوبارس درست شد رنگ سبز دادس شد و به گنبد خضدرا )گنبدد سدبز( 
 مشاور شد. ]مصحح[.
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واری یا ماهانه یا ساالنه بر گنبدها و قبور همه انبیاء و عُرس و اجتماع هفته

 1اولیاء و ائمه و علماء حرام و بدعت است، در روح المعانی و تفسیرِ مظهری

 تفصیل موجود است. ﴾   ﴿سورة آل عمران، آیة 

)شاه قبور سفرکردن حرام است، حضرت عارف الکبیر  به قصدِ زیارتِ

 آن را به حج لغیر اهلل و جزء شرک تعبیر کرده است.ولی اهلل دهلوی( 

 باب المساجد( 1باب اقسام الشرک و ج  1اهلل البالغه، ج  حجة)

و زیارت شرعی به طنور  ااما اگر بغیر قصدِ سفر به طریق رهگذری و اتفاق

فقنه مصنرح کتابهای و مستحسن است، چنانچه در کردن مستحب دعا و غیره

آیند انشناء اهلل است، مزید تفصیلِ این مسائل در حصنة دوم بینان بندعات می

 تعالی.

و منزارات، درجنة  هنااز ذرائعِ شرک عکس و تصویر است. بعند از بت -4

سوم از دواعی و اسنبابِ شنرک عکنس و تصنویر و تمثینل اسنت، عکنس و 

ردار و افعال مهم نمایان کرده است و در میدان تصویر برای اشاعتِ شرک ک

مبارزه بالتوحید در مقامِ خود فرد وحید است، ازین سبب شنارع حکنیم سندا  

برداری ذی روح را اکیدا  منع فرمنوده و بنرای و عکس گرفتنللذرائع تصویر

امنا امنتِ امنروزه بنرعکس  .کرده استذکر آن وعید شدید و لعن غیر مبهم 

فروشنی و سنازی و تمثینل و عروسکتصویرکشی و عکس در اوامر شریعت

                                           
 تأليف قاضی ثناء اهلل پانی پتی. ]مصحح[. -1
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 1نیندَدَآن را و رسنیده و صرف پنول بنه آن کمنال  ه عکسهالعب و اشتغال ب

خود گرفته اند، گویا شباروزی مثنل والهنان و عاشنقان در گینرو دارِ شنرک 

اشتغال داشته بدان افتخار دارند، مثال  هرکنار بنار را موقنوف بنه همنین جنزء 

وینزه شنده و  ه پاسنپورتابلیس کرده اند، مسافرت موقوف بن شرک به الهامِ

 .دشواست که بغیر عکس نمی

خدمتگاری، مأموریت و رعیت شماری حتنی لبناس پوشنیدن و ظنروفِ  

خوردن و نوشیدن حتی که عکسِ زن هم فی الحال مروج و مسجود گردیده 

نزلنة است، عکسِ شاهان و وزراءِ ملت خیلی محترم و ارزش منند بلکنه بنه م

خانه و سرای گردیده است، و همچون درود مقدس نقنش  الزمقرآن مقدس 

خنزینر بناالی خنر،  نماز گردیده است. و به طبق مقولنة:پول و زیب جیب و 

هنای عکنس انند، و جات و بوقلمونیحاال سینما و تلویزن کنه همنه کرشنمه

زیب هرخانه و درسِ هر انجمن و شراب هنر کنودن و  دواعی شرک و کفر،

انشور و زینتِ هر مرد و زن و چادرِ هر عام و خاص گردیده اند، إال ما شناء د

 اهلل، خداوند متعال به حالِ این امت به لطف و کرم خود رحم فرماید.

شود که در تنرویج و اشناعتِ معلوم می از ارشادات گرامی آنحضرت 

شرک صنم و قبر و عکس همندوش انند و همکنار، ازینن سنبب آن حکنیم 

ه منع و نهی فرموده به این هرسه را در یک رشته شمرد ،مقتدای افخم اعظم و

و محوِ آنها دستور اکید فرموده و خواص خنود را منأمور و قندغن  قمع و قلع

                                           
 دَیدن = روشو عادت. ]مصحح[. -1
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مرویست که ما در یک جنازه با صاحب شرع همنراه  کرده است. از علی 

ی بودیم، فرمود: از شما کیست کنه اینن سنه کنار انجنام داده بیایند، هنی  بتن

، مگر این نگذارد مگر این که آن را بشکند، و هی  گنبد و قبر  بلندی نگذارد

آن را محنو ، مگر اینن کنه نگذارد شکسته هموار کند، و هی  تصویرآنرا که 

. من اجابت کردم و رفتم و همه کار به خاتمه رسانیده آمده عرض کردم کند

ودنند: هرکنه بعند که من همه فرمودة زبان دُرافشان را عمل کنردم، پنس فرم

کفنر بر آنچه به محمد نازل شنده ازین سه کار یکی کرد، به تحقیق او  ،ازین

 . )رواه مسلم، کتاب الجنائز، و نسائی نیز(.ه استکرد

تنا روز فنتحِ مکنه  کنند کنه آنحضنرت رواینت می بو ابن عباس 

هنگامی که تصاویر ابراهیم وپینامبران دیگنر را بینرون نیاوردنند آن حضنرت 

ر بیت اهلل داخل نشد، چون بیرون کردند به دست مبارکِ خود عکنس د ه

 و غیره را پاره پاره کرد )صحیح بخاری و ابوداود(. ابراهیم 

در کعبنه  معلوم شد که امنر تصنویر چنه قندر مهنم اسنت، آنحضنرت 

شنود، و تصنویر هنیچکس قابنلِ احتنرام مقدسه با وجنود تصنویر داخنل نمی

یاء را چگونه پاره کرد، تصنویر اگنر عکنسِ فرشنته نیست، ببین که تصویر انب

را  آنباشد یا نبی یا ولی یا عالم یا بادشاه یا افسر اصال  احترامی نندارد، بلکنه 

 پاره پاره کرده زیرپا اندازد و اهانت کند.

 بو ابن عمر  لو میمونه  لو صدیقه  بو نیز از ابن عباس 
خاننه کنه تصنویر موجنود در تمام صحاح و مسانید موجود است کنه در هنر 
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تحنذیر »شود، اینن مسنئله را احقنر مفصنال  در رسناله است فرشته داخل نمی

 مطالعه باید کرد. ،امنوشته «أحکام التصویر

این هرسنه بنال هننوز عنالم را فنرا گرفتنه اسنت، خداونند رحنم  خالصه:

 فرماید، آمین.

 از ذرائع شرک اخنتالط مشنرکین اسنت، ازینن سنبب در تمنام امنورِ -1

شرع مقدس حکم مخالفت مشرکین داده است، ننه تنهنا در عبنادت،  شرعی،

بلکه در معاشرت و در شکل و هیئت و خورد و ننوش و لبناس و پنوش و در 

 مجلس و اختالط سخت ممانعت آمده است.

: هرکنه بنا آمده است که ارشاد فرمنود  در روایتِ سمره بن جندب 

این شخص مثلِ مشنرک اسنت  ، پسباشد و با او سکونت کند یکجا مشرک

 .(ابوداود در کتاب الجهاد یتروابه )

با مشرک گوینا از جلس مکننده و همکاسه و همطبقِ این حدیث اختالط

مشرکانست، چه قدر وعید شدید است. بنابر توجه این حدیث بود که صحابه 

گرفتند کنه از مشنرکین مبائع را عهد میضوان اهلل علیهم در شرائطِ بیعت از ر

 جدا باشد.

موجود اسنت کنه مسنلمان از شنرک بایند  در روایتِ جریر بن عبداهلل 

ند، )رواه ابوداود(. حبر امنت چنانکه از آتش دوری می کند نچندان دور باش

را اگر کدام وقتی بنا بنر ضنرورتی شندید اگنر مصنافحه بنا  بابن عباس 

ن اهلل شست مثل شسنتن از نجاسنت، سنبحامشرک اتفاق افتاد. دستِ خود می
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چه قدر نفرت بود، اما مسلمان امروز آن دوستی و عالقه که بنا مشنرک دارد 

 شر عشیر آن با مسلمان ندارد.عُ

در شکل و صورت و سر و موی و لباس هم مخالفِ مشنرکین بایند بنود، 

ایند بنا آننان چنانچه در حدیثِ متفق علیه موجنود اسنت. و در عبنادت هنم ب

عبادتِ اوشان محترز گردد، و در مسناجدِ  د، یعنی از وقت و نوعکر تمخالف

زینرا کنه اغلنب دران ؛ نجنا مکنروه اسنتخواندن در  آمشرکین نرود و نماز 

 عکوس و تصاویر هست.

حمیتی است که مشرکان امروز از ما متنفر اند و منا بنه چه قدر بی اخطار:

اغراضِ منادی در پنی ایشنان افتناده و تملنق و احتنرام و تواضنع جلنوِ ایشنان 

هننا و و قوطی ها و ظننروفکنیم و متوجننه باینند شنند کننه عکننوس پارچننهمننی

همین حکم دارند که اگر یکی در خانه  ،ها همهها و صابونها و مجلهروزنامه

 باشد مانع دخولِ فرشتة رحمت است.

 از دواعی بزرگ شرک اعتماد بر غیر اهلل است. -1

لمان را بایند کنه تسلیم و توکل علی اهلل است، مسن آناصل اسالم و معنی 

در رننج و راحنت و  ؛در هرحال بر ذات باری جل مجده اعتماد و توکل کند

برآن ذات واحد ال شریک اعتماد و توکل  ،در هستی و نیستی و در فقر و غنا

کنی دارد و انتفا ریشهکند. اسالم ادنی توجه و تصور آن بر غیر اهلل را روا نمی

باطن غیر از توکل کامنل ممکنن نیسنت، کند، چرا که توحیدِ کامل و می آن

هرقدر که انسان به توحید اقوالی و افعالی کامل گنردد، امنا تنا وقتنی کنه بنه 
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توحید احنوالی مسنتحکم نگنردد، ضنرور شنمة از رینا و نفناق در او مضنمر 

و توحید احوالی به جز از توکلِ کامل مشکل است، و عدم االعتمناد  .ماندمی

سوی اهلل به جنز از تزکینة قلنب و تصنفیة روح هنم  عن الخلق و استغناء از ما

ذکراسم ذات یا نفی اثبنات علنی سنبیل ه ممکن نیست، و این هردو موقوف ب

. لذا بسا است که شیطانِ ملعون کسانی را که ، نی علی سبیل الوردالتحقیق اند

در توحید صوری که مراد اقوالی و افعالی است قندمی راسنخ حاصنل کنرده 

کند و از توحیدِ باطن که احوالی است مشنتغل و متسنلی رّه میاند، به همان غ

مشنغول گشنته از آن بناز مانند و  1کند تا که از لبّ بنه قشنربه همین ظاهر می

دهند، اینجا امکان شعبة ریا و نفاق هست او را از افضل به مفضول تسنلی منی

 متوجه باید شد. می باشد، های فریبشاین هم یکی از راه

خیلنی حسناس واقنع شنده  عِ شریعت جنناب رسنول اهلل و درین موضو

و  ،کنندهای اعتماد علی غیر اهلل را تفتیش کنرده قطنع میریشه است که ادنی

 ،زیرا که همین اعتمناد علنی غینر اهلل ؛گذارد که مرد مسلم درین بال افتدنمی

نهند و های شرک است که شیطان درین راه میخار راهِ توحید و دامی از دام

کند. لنذا اینن شنرع مقندس همین دام هزارها را در خار شرک آویزان می به

های توحید است به که مقصودش نفی شرک از عالم و اثبات و آبیاری ریشه

از کنی اعتماد علی المخلوق متوجه شنده تعلنیم اسنتغناء اتم درجه برای ریشه

 آموخته است.آن 

                                           
 لبّ به معنای مغز و اصل. قشر به معنای پوست. ]مصحح[. -1
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اعتمااد علای غیار اهلل بیانِ بعض اشیاء که اتصاف به آنها انساان راباه 

 ن در حصولِ توکل اجتناب الزم استو از آ ،کنندتحریک می

ست. با وجود این کنه ابه اسباب و تکیه بر آنها  کردنیکی از آنها نظر -1

عقیده دارد که این عالم چون که عالمِ اسباب است، خداوند قدوس در اشیاء 

علنیم فرمنود کنه در بنه منا ت ودع فرموده است، ولی شریعتِ مقدستأثیرات م

ر احوال و حوادی مدثرِ حقیقی ذات پاک ذوالجالل را بدانید ننه غینر، و یتغی

 در هر امر به او رجوع کنید نه غیر.

مهر نبوت دید، او فهمید  باری یک صحابی بر پشت مبارک آنحضرت 

که این دانة است، لذا گفت که: یا رسول اهلل من طبیبم، بگنذار آن را معالجنه 

فورا  فرمود که: تو رفیقی آری، طبینب خندای ذوالجنالل  نحضرت کنم، آ

های شنرک حسناس است. سبحان اهلل چه قدر نظر حکمت شارع برای ریشنه

است که فوری کلمة منوهم بالشنرک را مننع فرمنود، اگرچنه شنریعتِ غنراء 

دارد، اما به این درجه که مدثر حقیقی و شافی اصلی خدا را معالجه را روا می

کند نه دوا و دکتر را و نه تعویذ و مال را و نه دمِ شیخ را، و معالجنه را  اعتماد

باشند، اثنرِ همنین تعلنیم  دارد کنه طبنق شنریعت مقندسی روا منیهم به نوع

منریض شند، کسنی گفنتش  خلیفه اول صدیقِ اکبر مبارک بود که چون 

منوده فر بنه منا نگناه یطبیب را بیاریم که ترا نگاه کند، فرمنود: طبینبِ حقیقن

)تاریخ الخلفناء انجام می دهم. آنچه اراده دارم است، و فرموده است که من 

 (.15ص 
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مریض شد او را چنان گفتند، فرمود که: خود طبیب منرا  و ابن مسعود 

 .!تواندمریض کرده است، یعنی اهلل تعالی، پس که مرا به جز او معالجه می

 یةوالنها یةالبدا

رشنته شنان در دسنتِ ذوالجنالل اسنت، این که مرض و شنفا و  خالصه:

اگرچه در ادویه تأثیر نهاده است، امنا بنه جنز از دسنتور او هنی  دوا کنارگر 

 گردد.نمی

اصل و تمسک به تعویذهای نامشروع و منترهای بیشریعت اسالمی از  -2

دیانت غیر متشنرع و اعتمناد بنر اقنوال و احنوال او ینا رفتن نزد مال یا شیخِ بی

و شعبده بناز و هواکنننده و دیگنر ی و رمال و ماسه بند و نجومی رفتن نزد فال

دراز سخت منع فرموده اسنت. امنا تعوینذِ یادهای گیسودراز و شاطرهای دمش

قرآنی و مشروع اگرچه جائز اند، لیکن مدثرِ حقیقی خدای واحد جل شانه را 

 بداند نه بالذات تعویذ را.

هم از محرکاتِ شرک است، این احسانِ بزرگ شنرع  گفتناگر مگر  -3

های بارینک او منا را بیندار و متوجنه فرمنوده مقدس است که از چنین ریشه

 است.

 ﴿در تفسیر  بامام المفسرین حبرِ امت، سیدنا عبداهلل بن عباس 

  ﴾  :پس براى خداوند همتایانى مقرّر مکنید»[ 22]بقره» 
از موری که در شبِ تاریک بر پشتِ  مردمرماید که: شرک از نظر فمی

، مثال   اگر کسی بگوید: قسم به خدا و زندگی تر است پوشیده سنو برود
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تو. نوعی شرک است، یا بگوید که: اگر دیشب سوِ ما اینجا بود روباه یا 

برد، شرک است، و اگر گوید: دیشب اگر خروسِ ما شغال خروسِ ما را نمی

 گردید، شرک است.کرد تهجدِ ما فوت نمیبود و اذان مییدار میب

این که اگر کدام کاری خراب شد یا مصنیبتی آمند، شنیطان در  خالصه:

شد، نبایند متوجنه اینن کردی چنین میکند که اگر چنین مینظر او مزین می

شود، مثال  گردد که اعتماد از خدا دور میامر بشود ورنه همین هم شرک می

آمد، یا اینن کردم این مصیبت نمیگویدکه: اگر چنین میصیبتی رسید، میم

آمند این بال نمی رفتمفالنی به ما رسانید، اگر نزد فالن و پناه او، میرا مصیبت 

آمد، و این منرده این مصیبت نمی مرفتمی یا به دکتر  گرفتم یا اگر تعویذ می

 مُرد، و امثال اینها همه، شرک اند.نمی

و اینن ننوعی اسنت،  بشر از بشر ی از محرکات سلسلة شرک سوالیک -4

را نیز ازین  ازین سبب شریعت محمد  اعراض از اهلل و توجه به بنده است. 

احنادیثی بسنیار و  هگرامنی رسنول آن از در حرمنتِ و هم نفنرت اسنت، 

 صحیح آمده است.

 کسی که قوت شبانه روزی داشنته باشند ینا نداشنته باشند، ولنی خالصه:

و کبیره  حرامکردن برایش رسد، سوال جسم او قوی و او را شغل اجیری می

 کسب شدههم گنهگار است و بعضی گفته اند: همان مال  آناست، و دهندة 

شکی نیست، ولنی سنوالی امنورِ دینن و  آنبودنِ هم حرام است، اما در مشتبه

تحریض است اغراضِ خیر جائز است، و حقیقتا  آن سدال نیست، بلکه تبلیا و 
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برای صدقه که این خود عبادت است و ثواب. اما الحاح نکند و مجبور نکند 

گنردد. منثال  که درو غرضِ نفس و نفع مادی خود در نظنر گشنته مکنروه می

شخصی برای جهاد یا مدارس یا مساجد یا غرباء، فقراء یا تبلیا چنده به طریقِ 

ود اصلش در احادینث گیرد، عبادت و ثواب است، و خصحیح و مشروع می

از او دزد و رهزننی بنزرگ تنر کثرت موجود است، اما اگر به حیله بگیرد ه ب

 عالم نیست، به قول خواجه:

رندی کن و خوش باش و  و ا مَی خورظحاف

 دام تزویر مکن چون دگران قرآن را لیک
 

 :)الهوری( یا به قولِ اقبال

 های ایننن قننرآن فننروشاز شننگرفی

 را در خننروشام روح األمننین دیننده
 

انی منرا از سنجدة غینر ای خندا! چنانکنه پیشن :امام احمد در دعا فرمودند

 هم محفو  کن. نگهداشته ای، از سوال غیر

شغف و انهماک کثیر به تبرکاتِ اکابر هم از محرکاتِ شرک اسنت،  -1

کنردن و آن را بنه مردمنان بنه طرینق شنهرت و از حند تعظیمبیش آن را  که

روز و تاریخ مقررکردن یا عکنس بزرگنی را  آنی دیدنِ نمودن و برااجتماع

 رساند.به شرک می مردمان را به طورِ تبرک نهادن در اخیر

درین زمانه کسانی که از پدر و مادر و خویشنانِ خنویش دور و در  تنبیه:

فرستند و اینها اینجا به طنور تحفنه می راهای خود سرزمینِ غربت اند، عکس
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نهنند، دهند و بدل متصل و بنه سنینه میکرده بوسه می نهند و گاهی بیرونمی

کنننده خطیر است، آن فرستنده هم ملعنون اسنت و اینن تعظیماین کاری بس

و زن خطرة افتراق شوهر دارد، خیلی خیلی ترسنان  ،خطرة کفر و حرمت زن

باید شد، بلکه هرجا که خوفِ شنرک در تبنرک پیندا گنردد آن را نیسنت و 

 نابود باید کرد.

 بيعدةرا چون معلوم شد که مردمان درخنت مغنیالن کنه  اروق اعظم ف

خورنند، ننزد او گیرند و برگِ او میبه تبرک می را الرضوان زیر او شده بود

خوانند، امر کرده کنه برینده شند و جنایش مسنتور شند، چنانچنه در نماز می

 و فتح الباری شرح بخاری ج –غزوة احد باب  155ص  2طبقاتِ ابن سعد ج 

 فی الحرب. البيعةکتاب الجهاد باب  03ص  1

چننین  صنحابه  حاال تدبر باید کرد که چنون در تبنرکِ آنحضنرت 

 کردند به تبرکات دیگران چه رسد که اهمیتِ شان موجب شرک گردد.

پرستی است، آن این است که کسی که در یکی از شعب شرک وطن -1

د که خدمتِ دینن کنند و نتوان شخود وطن اصلی و محلِ تولد و مسقط رأس

جای دیگر غیر از ملک او امکان و امید خدمتِ دین موجنود اسنت، ولنی او 

مانم کند که از مال و اقوام و خویشان و اقران و امکنة خود دور میتصور می

شود نمیرود و دنیا را کند که مالمت میترسد یا خوف مییا از زوالِ شان می

کنند، اینن هنم نشنیند و سنفر نمیکار میبینجا ادهد و همبر دین ترجیح می
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یکی از بتانِ راهِ حق است، خداوند فرموده است که: در زمین وسعت و محلِ 

 گوید به اردو:رزق هست سفر کنید، اقبال می

 اِن تازه خداؤن مین بنرا سنب سنی وطنن هنی

 1جو پیرهن اس کا هی وه مذهب کا کفن هی
 

 گوید به فارسی:جای دیگر می

 ک رنگننننننی دلهاسننننننتملننننننت از ینننننن

 ن از یننننننک جلننننننوة سیناسننننننتروشنننننن

 اصنننل ملنننت در وطنننن دیننندن کنننه چنننه

 یعنننننی آب و گِننننل پرسننننتیدن کننننه چننننه
 

در جنای اگر خدمتِ دین در وطن باشد خیر و اگر نه سنفر بایند کنرد تنا 

 خدمتی از خدماتِ دین انجام دهد. دیگر

، آن بر خندمتِ دینن اسنتیکی از شعبِ شرک ترجیحِ دنیا و کثرتِ  -0

ی خندمتِ دینن او را میسنر اسنت ولنی او را نفنع منادی یجادر شخصی مثال  

نجا خدمتِ دین هسنت ولنی کنم، آرسد و جائی دیگر هست که چندان نمی

اما نفعِ مادی بسیار دارد، اینن شنخص جنای دوم را بنرای ازدینادِ نفنع منادی 

 ای از اعتماد علی غیر اهلل است. شعر از احقر:دهد، این هم شعبهترجیح می

                                           
المه اقبال الهوری: وطن پرستی در بين خدایان جدید از همه بزرگتر استو ترجمة شعر ع -1

 پيراهن وطن پرستی كفن دین و مذهب است. ]مصحح[.
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 م کنننردم ینننا الهنننی بحنننث توحیننندِ تنننراخنننت

 خاتمه گردان تو هنم منا را بنه توحیند آن سنرا
 

 «اللهم منا البالغ ومنك اهلداية»
ایننن پایننان حصننة اول اسننت، بعنند از ایننن حصننة دوم کننه در آن بحننث 

گنردد، و اکثنر منوارد و مضنامینِ اینن حصنه از کتناب بدعاتست شنروع می

، و سنتن بخناری اخنذ شنده ااز عالمه نورالحسن «حقیقتِ توحید و شرک»

 دیگر از کتبِ معتبره که حواله موجود است. قسمتی



 

 

 

 

 

 دوم یهحص
 

 اتباع النبی  و کتاب السنة





 

 آن لو فضاای تسنت همیأو فصل اول در بیان اهمیت اتباع النبی 

 از قرآن مقدس:

و نفنرت از بندعات  اوال  چند آیت اختصارا  در موردِ اهمینت اتبناعِ النبنی 

 شود.ریر میتح

1- ﴿          

﴾  :(1)[3]مائده. 

2- ﴿            

   ﴾  :(2)[31]آل عمران. 

از این آیه معلوم شد که دوستی خدای ذوالجالل موقنوف بنه اتبناع سنیدِ 

 و بخششِ خداوندی مدارش هم اتباعِ سنت است. کائنات

3- ﴿     ﴾  :هرکه اطاعت کند »[. 35]نساء

عین  یعنی اطاعتِ رسول  «ارا، به تحقیق اطاعت کرد خدا ر رسول 

ممکن  اطاعتِ خدا است، و اطاعتِ خدای قدوس به جز اطاعتِ رسول اهلل 

نیست، و بغیر اطاعت محبت هم ممکن نیست و به غیر محبت آن ذات 

 گرامی نجات و مغفرت هم ممکن نیست.

                                           
امروز دینتان را براى شما كامل كردم و نعمت خویش را بر شما تمام نمودم »ترجمه:  -1

 .«[ دین براى شما پسندیدمو اسالم را ]به عنوان
داریدو از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوسدت خدا را دوست مى بگو: اگر»ترجمه:  -2

 .«بدارد و گناهان شما را برایتان بيامرزد و خداوند آمرزندس ماربان است
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 حبرره تعصرري الرسررول وأنررت تظهررر
 هررذا لعمررري يف الفعررال بررديع
 لوكرران حبررك صررادقًا ألطعترره
 إن احملررب ملرررن طررب مطيرررررع

 

ادعای دوستی با پیامبر را داری و نافرمانی 

کنی، سوگند اسنت کنه اینن کنار اش می

باشد، اگر واقعا ایشان را خیلی عجیبی می

داشتی اطاعتشنان منی کنردی، دوست می

محبننوب خننویش  دوسننتدار فرمننانبردارِ

 باشد.می

4- ﴿      ﴾  :خدا و »[. 11]نساء

این در موردِ قانون  «رسول او را و صاحب امر که از شماست اطاعت کنید

 اطاعت مثل آیة دوم است.

1- ﴿            

         ﴾  [. 111]نساء

( کند، بعد از این که واضح شده است بر او هرکه مخالفتِ رسول )»

کنیم او را آنچه اختیار هدایت، و اتباع غیر طریق مدمنین کند، حواله می

و ظاهر  «ست جهنمکنیم او را در جهنم و بد مرجعیکرده است و داخل می
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الزم است و مخالفِ او از زمرة مدمنان  است که در بدعت مخالفتِ رسول 

 نیست و جهنمی است.

1- ﴿             

            ﴾  :احزاب[

و هی  مرد و زن مدمنى را نرسد که چون خداوند و رسولش کارى را »[. 31

مقرر نمایند، آنکه خود در کارشان اختیار داشته باشند. و کسى که از 

[ در گمراهى آشکارى گرفتار خداوند و رسول او نافرمانى کند، ]بداند که

 «آمده است
این آیه صریح است در این که مدمنین و مدمنات را بعد از فیصلة خدا و 

 و .دیگر اختیاری نمانده است که در امرِ شریعت مداخلت کنند رسول

 .ظاهر استاز بدعت  بزرگترین مداخلت

0- ﴿       ﴾  :[. 0]حشر

آرد برای تعلیم شما رسول، پس بگیرید آن را و هرچه نهی کند شما  هرچه»

 .«را از آن، بازدارید خود را
ازین همه آیات اهمیتِ سنت و اتباع و قباحت و خرابی بدعت و اتباعِ هوا 

برای ما سنت آورده و از بدعت  واضح است، ظاهر است که رسول اهلل 

، پس چگونه بدعت خوب و لعنت فرموده است نموده و آن رانهی صریح 

هرقدر که صورتِ حسنه و عبادت داشته  ؟!.گرددپسندیدة بارگاهِ الهی می

 باشد.
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جا ذکر بیش از سیصد اگرچه قرآن مقدس این موضوع را تقریبا   تبصره:

فرموده است و تأکید کرده است، اما احقر چون که قلم اختصار درین مورد 

شارة والقطرة العاقل تكفيه اإلفا کردم، ام فقط به هفت آیت اکتاختیار کرده
 و مشتی نمونه از خرواری است. ينيبء عن البحر احمليط

شود، به گوش هوش احادیث درین مورد ذکر می بعضیبعد ازین هم 

 متوجه فهم آنها باید شد، ولی نقل فقط بترجمه است.

 ت سنت و فضائل او:اهمیاز احادیثِ منور 

اسنت کنه رواینت شنده حندیثی طوینل  در از عرباض بنن سناریه  -1

طلننبِ وصننیت کردننند،  صننحابه رضننوان اهلل علننیهم از آنحضننرت گرامننی 

بنر  غالمنیکردن اگرچه ه شنیدن و اطاعتشما را به ترسِ خدا و ب»فرمودند: 

 اختالفنی بسنیارزنده باشد ، و البته هرکه از شما کنمشما امیر باشد وصیت می

و سننت خلفناء راشندین مهندیین را الزم  مرا ، پس در آن وقت سنتِبیندمی

زیرا کنه هنر امنر  دور شوید؛ و از امورِ نوپیدابگیرید به دندان نواجذ  گرفته و

)رواه ابنوداود و ترمنذی و ابنن ماجنه و ابنن  «گمراهی است)در دین(  نوپیدا

 (.01، ص 1الترغیب و الترهیب للمنذری، ج و  ،حبان در صحیح خود

گوینند، اضنراس را می هنای بعند ازنواجذ دندان  آن را به نواجذ بگیرید:

 .آناین کنایه است به اجتهاد و سعی در التزام سنت و حرص بر 

روزی در مجلنس  مرویست که رسول خدا  از ابوشریح خزاعی  -2

آیا نیستید شما که گواهی به وحدانیت خدا و رسنالت »ما رسید، پس فرمود: 
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ین قرآن کناری از او بدستِ خدا است و ا»گفتند: بلی، فرمود:  «دهیدمن می

بنا بگیریند چنرا کنه شنما  آن را کناری دیگر بدستِ شما است، پنس خنوب

 .«شویدگردید و هالک نمیهرگز گمراه نمیتمسک به قرآن 
 (.1ج  01منذری ص  –اسناد جید ا )رواه طبرانی در معجم کبیر ب

اب مذکور موجنود ایضا  مثل روایتِ باال در کت و از جبیر بن مطعم  -3

 است.

هرکنه »: فرمودنند مرویست که پیغمبر خندا  از ابوسعید خدری  -4

ایمن  ، و مردمان از اذیتِ اوبر سنت عمل کند، و روزی پاکیزه )حالل( خورد

. )رواه ابن أبی الدنیا فی کتاب الصمت و «گردداو در جنت داخل می، باشند

 (.1، ج 35غیره و الحاکم، منذری ص 

 سننتهرکنه »که فرمودنند:  مرویست از نبی  بز ابن عباس و ا -1

)بیهقنی از  «رسد، پس او را اجر صد شهید مین وقت فساد امتِم چنو زندم

 (.1، ج 35. منذری ص و طبرانی از ابوهریره  روایت کرده حسن بن قتیبه

الوداع قریب معنی حدیثِ جبینر بنن  حجةو نیز از او در حدیث خطبة  -1

 .تمرویس مطعم

روی در سنت خنوبتر میانه»مروی است که فرمود:  و از ابن مسعود  -0

ا  و فرمنود اسنناد او صنحیح بنه فن)رواه حناکم موقو «است از سعی در بدعت

 شرط شیخین است(. 
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کنند و زیناده روی مییعنی اگر کسی منبعِ سنت باشد و در عبادات میاننه

در ست از عمنل آن کنه کند بازهم این شخص و عملِ او خوبتر اجدیت نمی

 پرهیزد.کند ولی از بدعت نمیسعی میعبادت 

و او مرعوب بود، بیرون آمد  مرویست که رسول اهلل  از ابوایوب  -3

اطاعتِ من کنید تا وقتی که در میانِ شنما هسنتم و الزم گیریند »پس فرمود: 

 .«را آنرا و حرام دانید حرامِ  آنکتاب اهلل را، حالل دانید حاللِ 
 (.35، ص 1منذری ج  –ثقات اند ت آن )رواه الطبرانی فی الکبیر و روا

مرویسننت کننه فرمننود: هرآئینننه ایننن قننرآن  و از ابننن مسننعود  -1

کشند، اتباع کند او را به جنت می از آن کننده و مشفوع است، هرکهشفاعت

انداختنه  بنه قفنای خنود در دوزخاعنراض کنند کند یا از او  شو هرکه ترک

آن را رواینت کنرده  موقوف به ابن مسنعود و مرفنوع از جنابر ر)بزا. شودمی

 (.1، ج 35، و اسناد مرفوع جید است. منذری ص است

ترجمه نوشتیم که همه در موضوعِ ترغیب به اتبناع ه این نه حدیث ب انتباه:

 و تمسک سنت بودند که مدارِ نجنات و حفاظنتِ ایمنان اتبناع سننت نبنی 

 :است و بس. شعر

 سننننعدی کننننه راهِ صننننفامپننننندار 

 تننوان رفننت جننز در پننی مصننطفی
 

 ست.کم اعاقالن را یک حدیث کافی است، و احمقان را خرواری 
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شاوم و قباحتِ بدعت و  فصل دوم در بیانِ نحوست ترکِ سنت

 طرفداران اهل بدعت بودن

هرکنه »فرمودند:   مرویست که رسولِ خدا  لاز صدیقه طاهره  -1

، پنس همنان عمنلِ او ینا اختنراع کنند از او نیستدر این دین اسالم ما آنچه 

، انندک)بخناری و مسنلم و ابنن ماجنه بنه تغیینر  «همان شخص مردود است

 (.33، ص 1مشکات، و منذری ج 

، و شائع و ظاهر شده ث این است که دین اسالم چون مکملمقصودِ حدی

، ةاست، به ظهوری که محسوس و غیر مخفی است بر هنر، ذی بصنر و بصنیر

طلنب  هرآئینه امری نامرضی و نامشنروعطلب کند که زیادتی در آن پس هر

ی ناقصِ خود غینر کامنل أره زیرا که آن کودن دین مقدس را بکرده است؛ 

نناقص و منردود و   ننزد آنحضنرت  فهمیده است، پس این شنخص خنود

نه  استنباط از آن استراندة بارگاه است. زیرا که دین، اتباع آیات و اخبار و 

 و قولِ او هم بر علیه او مردود است.غیر، 

منظور آن است که به سند ظاهر و خفی و استنباط راجع  «ما لیس منه»از 

 به قرآن و حدیث نباشد.

ازین حدیث خود تعریفِ بدعت ظاهر شد کنه بندعت آن اسنت کنه، بنه 

 سندِ ظاهر و خفی و استنباط از قرآن و حدیث ثبوت نداشته باشد.
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َماا جانب شخص ابلا و به جانب امنر اظهنر اسنت و از به  «هو رَدٌّ»ضمیر 

خود اشاره به این است که استنباط آنچه منازع کتاب و سنت نیست،  َلیَس منه

 مذموم هم نیست، و این روایت را ابوداود آورده است.

 بنه اعتصنام ثقی و اصل و اسناستمسک بعروه واین حدیث معظم، عماد 

مزید و دلینلِ وحیند در تردیند بندعات و  حبل اهلل األعلی و رد شدید و وعیدِ

 .است خواهشاتِ نفس

 کسی چه خوش گفته:

 إذا ما دجى الليرل البهريم واظلمرا
 بررامر قطيررع شررق اسررود ادمهررا
 فاعلى الربايا من إىل السرنن اعترز 

 عمى الربايا من إىل البردع انتمرىأو
 ومن ترك القرآن قرد ضرل سرعيه
 وهل يترك القرآن من كران مسرلما

 

ی تاریکی را بدرد، واالترین ه شب تاریک به سیاهی رود، و پردهآنگاه ک
ها چنو زده باشند، و کورترین مردمان مردمان کسانی اند که به سنت

کسانی اند که خویشتن را به بدعات منسوب کرده باشند، و هر که قرآن را 
رها کرد تالش او بر باد رفته، و آیا کسی که مسلمان باشد عمل به قرآن را 

 کند؟!رها می

و بعضی از عارفین فرموده است که: انسنان را روحیسنت ننورانی از عنالمِ 

، و برای هریکنی اینن دو است ی از عالم ناسوتنملکوت است و نفسی ظلما
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پنس غاینت بعثنت  .نزاع قائم است و شوق و کشش است به جانب عالم خود

شان بنه اننوار کردن ایتزکیه نفوس از تاریکی اوصاف آنها و مزین †انبیاء 

کنه موجنود حقیقنی  است حتی که برای آنها منجلی و منکشف گنرددروح 

، و دیگر همنه را فنانی جل شأنه است و بس ذات واجب و صفات و افعال او

بنه آهنن کلمنة تمنردِ نفنس را محض انگارد، پس الزم بر بنده این است که 

نکنر طناغوت و م ایمانِ کامل آرد تا این که به آن ذات مقدس بکوبد توحید

این اسنت دینن حنیفنی، پنس  گردد.وجود خود و طاغوت وجود ماسوی اهلل 

پنس او اختراع و احندای کنند از دین  اموری غیر فریب شیطان غیره هرکه ب

 .است ریدشیطان مَو تابع مردود 

: ننندفرمود آن حضننرتاسننت کننه  آمننده در روایننتِ ح جننابر  -2

ر سیرتِ محمد اسنت، بهترین سیَ هرآئینه بهترین کالم قرآن خداوند است و»

و بدترین کارها بدعات اند )قولی باشند ینا فعلنی ینا اعتقنادی( و هنر بندعت 

ألفنا  و د و نسنائی و ابنن ماجنه بنه تغیینر )رواه مسلم و احم «گمراهی است

شننرح  ةو مرقننا 34، ص 1ازدیننادِ هننر گمراهننی در جهنننم اسننت. منننذری ج 

 (.1، ج 211مشکات ص 

 و ایسنتاده در مینانِ منا رسنول اهلل  مرویسنت کنه ه از امیر معاوین -3

خبردار باشید اهل کتابی که جلوتر از شما بودند به هفتاد دو ملنت »: ندفرمود

هفتناد دو از  ،گرددمی متفرق متفرق شدند، و این امتِ من به هفتاد و سه فرقه



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾215﴿ 
 

 

 

آن در جهنم است و یکی در جنت، و آن فرقه همان جماعت است که کتاب 

 .«الزم گرفته است نت راو س
 (.1، ج 34)رواه احمد و ابوداود، منذری ص 

، شنودپیدا می و در یک روایت است که هرآئینه در امتِ من اقوامی چند

چنانچنه کنند در بندن و قلنوب شنان سنرایت می که بدع و خواهشاتِ نفنس

گنذارد، مگنر اینن کنه اثنر او در آن داخنل مینعضا را یک از اهار هی  سمّ

ه رسد که اهل بدع بنهمین طور بدع و کثرتِ آن به جائی می . یعنیگرددمی

گردنند و هناری بنا وجنودِ آب از تشننگی در آن مضنمحل و متنأثر می تمام

میرد، همینطور مبتدع با وجنود سننت و راهِ نجنات از هندایت تشننه منرده می

 است.

فرمودنند: ناپسنندترین  مرویست که رسولِ خدا  باز ابن عباس  -4

  :شخص نزد خدا سه کس اند

طالب در اسالم روشِ جاهلیت را،  -ظالم و عاصی در حرم، دوم -نخست

کننده قتل و خونِ مسلمان به غیر حق تنا برینزد خنونِ او را. )رواه طلب -سوم

 البخاری و غیره(.

نزد خدای ذوالجالل از مجرمنانِ  حدیث این است که این هرسه خالصه:

کند کرد که مبتدع را که روشِ جاهلیت اختیار می ، حاال فکر بایدبزرگ اند

در ردیفِ ملحد حرم و جلوتر از قاتلِ مسنلمان آورد و اینن مسنلّم اسنت کنه 

زیرا که اگنر قاتنل صند خنون کنند بنازهم  ؛مبتدع از قاتلِ مسلمان بدتر است



   

 ﴾211﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

 اومحدود به همین افراد است، و اما مبتندع اگنر ینک فنرد را گمنراه کنند و 

شوند و ممکنن اسنت کنه یکنی هنزار ینا دیگری چه قدر می وادیگری را و 

دین کند، چه قدر جرم است متوجه بایند صدهزار را گمراه کند و از دین بی

 شد.

تمنام امنتِ منن »: فرمودند رسول اهللمرویست که  و از ابوهریره  -1

( مگنر آن کنه اگر چه بنرای مندتی در آتنش بسنوزندشوند )داخل جنت می

فرمنود: هرکنه اطاعنتِ منن کنرد او  ؟.ته شد که: کیست منکرانکار کرد، گف

 . )رواه البخاری(.«داخلِ جنت شد و هرکه نافرمانی من کرد، منکر است

اینست که مطیع آن است که اتباعِ قرآن و حندیث کنند و منکنر  حاصل:

هرچه دلِ او خواهد از تغییر و تبندیل در امنرِ دینن  آنست که اتباعِ هوا کند و

لگام است. و ظاهر است که این یا منکرِ رسالت است، چون خرِ بی وکند، می

کنند، ینا منکنر اقنوال و افعنالِ لهذا اعتماد بر آنها ندارد و یا زیادت طلب می

، ةآرد. )مرقاتراشد و میکند و از خود میرسول است که بر آنها کفایت نمی

 (.1، ج 213ص 

، آمدنند نزد آنحضرتای از فرشتگان مرویست که عده از جابر  -1

: هرآئینه برای این صاحب شنما گفتند در خواب بود، بعضی با بعضی یشانو ا

تمثیلی است، پس به او مثالی بیان کنید، بعضی گفتند: خواب اسنت و بعضنی 

گفتند: اگرچه چشم او خواب است، اما دلش بیدار است، پس گفتند: مثال او 

مننومی بننه راه دعننوتی ع آنبننناء کننرد و در سننرائی مثننلِ شخصننی اسننت کننه 
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، پنس و یک نفر که مردمان را به آن مجلس دعنوت نمایند فرسنتاد، انداخت

و هرکنه خنورد و از دعنوت  داخل شند در سرای اجابت کرد هرکه داعی را

خنورد، پنس بنا گنردد و از دعنوت نمیاجابتِ داعی نکرد داخلِ سنرای نمی

گفتنند: آن سنرای بنود، چنه خواهند همدیگر گفتند: تعبیر و تأویلِ این مثنال 

است، پس هرکه اطاعتِ او کنرد اطاعنتِ خندا  جنت است و داعی محمد 

فنارق اسنت در  کرد و هرکه نافرمانی او کرد نافرمانی خدا کرد، و محمد 

میانِ مدمن و کافر، یعنی هرکه اطاعتِ او کند مدمن است و هرکه نکند کافر 

 لمعات(. –ق و باطل است. )رواه البخاری، یا فارق است در میان ح

حدیث ظاهر است که دخول در حضرتِ خداوندی و در سنرای  حاصل:

ممکن نیسنت و هرکنه بنه طرینق بندعات  مرضیاتِ او بغیر اتباع سنتِ نبی 

برود بالریب از طریقِ سنت بیرون است و ال محاله او را در آن بارگاهِ اقندس 

 :/راه نیست. قال السعدی 
 رابنننیترسنننم نرسنننی بنننه کعبنننه ای اع

 کین راه که تنو مینروی بنه ترکستانسنت
 

 :/یا به قول خواجه 
 در حننریم کننوی جانننان هرکسننی را راه نیسننت

 چشننم هننر ناشسننته روی الئننق دینندار نیسننت
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و آمده روایت است گفت که: سه نفر نزد ازواج مطهرات  از انس  -0

گوینا آن را کنم  سنوال کردنند، چنون بناخبر شندند از عبادتِ آنحضنرت

د، پس گفتند: چه نسبت ما را بنه آن ذات گرامنی، یعننی او معصنوم و دانستن

مغفور است، اگر عبادت کم کند یا بسیار یا نکند، اصال  امنا منا بایند عبنادت 

بسیار کنیم و سعی در کار بریم و سستی و کمی نکنیم، پس یکی گفت کنه: 

زه رو همیشنهخوانم، دوم گفت: منن خوابم و همیشه نماز میمن در شب نمی

کنم، پنس ابندا  کنم، سوم گفت: من از زنان اجتناب منیدارم و افطار نمیمی

با را از حالِ آن سه نفر  یشاندر خانه آمد ا کنم، پس چون نبی ازدواج نمی

: شنمائید کنه نندآن سه نفر را تهدیند کنرده فرمود کردند، آنحضرت  خبر

از شنما در حضنرت  خبردار باشید که من ترسگارترم !چنین و چنین گفته اید

دارم و گناهی ترم از شما بنه احکنامِ او لنیکن منن روزه منیخداوندی و اتقی

کنم، پنس کنم و ازدواج منیخوانم و گاهی خنواب منیخورم و نماز میمی

 او از جماعتِ من نیست. )متفق علیه(. اعراض کند هرکه از سنتِ من

د شدید است باید دانست که درین حدیث چه قدر تغلیظ و وعی خالصه:

برای تارک سنت، اگرچه همان بدعت به رنو عبادت باشند، ببنین کنه اینن 

هرسه عمل به ظاهر چه قدر اعمالِ خیر و عالی بودند، امنا چنون کنه خنالفِ 

آن سنت بودند در وعید بندعات آورده بنر آنهنا وعیند شندید آورده شند، و 

 کردند. ناراحتیاظهارِ  هجناب 
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هنم حکنم نجاسنتِ  ننوِ عبنادت باشند بنازره معلوم شد که اگر بدعت ب

است  ئهدارد و از آن اجتناب الزم است و معلوم شد که بدعت همه سی 1مموّه

 حسنه در آن نیست.

در آخنر زماننه »: فرمودند مرویست که رسول خدا  از ابوهریره  -3

کنه ننزد شنما احادینث   گردنند،پیندا می شیادها و مکارهای دروغگو بسنیار

، پس دور دارید خود را از آورندمی های شما هم نشنیده اندپدرنشنیده اید و 

)رواه  «ایشان و ایشان را از خود تا که شما را گمراه نکنند و در فتنه نیندازنند

 مسلم(.

یعنی در اخیر زمان این امت مثنل زمنانِ منا بسنیاری شنیادها پیندا  تشريح:

مشنائخِ طنریقتیم از گویند: منا علمناء هسنتیم و گردد، در جلوِ مردمان میمی

فالن مدرسه و فالن شیخ تعلیم و تلقین حاصل کرده ایم، و شما را دعوت بنه 

قنوب از ایشنان زنهنار را قبول نکنید کنه گنرگِ یع اقول این ه .دهیمدین می

شنان نرویند کنه از ایشان خود را دور دارید، یعننی در مجالسخواسته است. 

گردانند، و از دینن دور میرا  و شنمااثنر کنرده بنر شنما شان صحبت و کالم

آید، به قنولِ ایشان را هم نزد خود نگذارید و جا ندهید که عذاب بر شما می

 خواجه:

 فننروش اینسننتنصننحیتِ اولننین پیننر می

 که از مصاحب نا جنس احتراز کنید

                                           
 مموّس = جلوس دادس شدسو زیبا شدس. ]مصحح[. -1
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 :/1یا به قول عطار
 صننننحبتِ ننننناجنس سننننمِّ قاتننننل اسننننت

 عاقننل اسننت 2کننان دور دارد خننویش زو

 ننننننناجنس دان زهننننننر دارد صننننننحبتِ

 زو هنننالک جسنننم تنننو ایمنننان و جنننان

 چننننون منننننقش مننننار دان او را عزیننننز

 داری تمینننننز بنننننازدارش جنننننان گنننننر

 بننننر کمننننالِ خویشننننتن غننننرّه مبنننناش

 سننننو در دم شیشنننه داد و فننناش فننناش

 حملننننة شننننیرِ عننننرین و بنننند سننننگال

 تننننناب ننننننار و ننننننازش بنننننرّه بحنننننال

 ای عمننننر بننننا روبهننننانِ شننننوخ شنننننو

 کننه خننروسِ پرطمننع از آن روسننت لنننو

 

                                           
و  عارفانقمری( یكی از  112 -قمری  541 ) فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِيشابوری -1

ی هفدتآ اسدتو منطدو سسد ی ششآ و اوایلسدر اواخر سد فارسیبلندنام ادبيّات  شاعران
 ]مصحح[. .الطير عطار شارت وافری دارد

 زو كان = مخفف ز او كه آنو و معنای كلی بيت اینطور می شود: هدر كده عاقدل باشدد از -2
 صحبت ناجنس خویشتن را دور نگه می دارد. ]مصحح[.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B5%DB%B4%DB%B0_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B1%DB%B8_%28%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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ن وجه او را الزمست که اوال  از ایشان کنناره گینرد و اگرننه صنحبت ازی

برد، آخر همین اثرِ نازیبا است که مرید و متعلقِ شان شان او را از بین میباطل

فرمنوده  / 1بخشد. سید علنی ترمنذیرا هرقدر که نصحیت کنی فائده نمی

بنداهلل بنن است: کفر از دلِ کنافر بنرود ولنی بندعت از دلِ مبتندع ننرود. و ع

فرموده است: ضرر صحبتِ مبتدع از ضنرر صنحبتِ کنافر بندتر  /مبارک 

اتبنناع از او زیننرا کننه اعمننالِ کننافر در نظننر منندمن چونکننه زشننت اننند  ؛اسننت

کند، اما چون مبتدع مثل گرگ در صورتِ انسان برآمده است و خود را نمی

و اتبناعِ او  داند اقتداگوید و مصاحب هم او را چنان میتدی و مسلمان میهم

 کند.می

 ای بسننا ابلننیس آدم روی هسننت

 پس بهر دسنتی نشناید داد دسنت
 

قبل از من هنی  »: فرمودند مرویست که رسول اهلل از ابن مسعود  -1

در امت او کسانی بودنند کنه بنه سننت او مگر این که  پیامبری فرستاده نشده

 ن کسانی آمدنندبعد از ایشا، پس اقتدا کرده و به دستوراتش عمل می کردند

                                           
هجری مشدغول  912هجری به دنيا آمدس و در حدود  911سيد علی ترمزی: بعد از سال  -1

استفادس كسب علوم دینی در هندوستان شدس استو او با شاهان مغول نيدز قرابدت دارد از 
 991يگدردد. در سدال این لحاظ طبعاً در مسایل سياسی نيز مرتبط به آندان محسدوب م

هجری در بونير )از شارهای ایالت سرحد پاكستان( وفات یافت و همانجا مزار وی است. 
 ]مصحح[.
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 ر علینهکه گویند آنچه نکنند و کنند آنچه امر کرده نشده اند، پنس هرکنه بن

 ایشان بنه زبنانِ خنود ااو مدمن است و هرکه بجهاد کند ایشان به دست خود 

او مندمن  بنا ایشنان جهناد کنند او مدمن است و هرکه به دلِ خنود جهاد کند

 )رواه مسلم(. «ستاز ایمان نی است و بعد ازین مقدار دانة اسپند

کنه اتبناع  نندمقصدِ حدیث اینست که در اول امم خنوبی بنوده ا تشريح:

مبتندعین و از اوالد و احفاد اوشان ، بعدا  می کرده اندکامل کتاب و قول نبی 

کردند آنچه به اوشنان بودند و میمغیرین آمده اند که عامل به علم خود نمی

بندعات و رسنوم  ات نفنسِ خنوددر دینن بنرای خواهشن امر نشده بود، یعننی

، پس چون اینها اینن افعنال انجنام کردندترویج می آوردند و بدعات خود را

اول بنه شمشنیر پس شما مأموریند کنه  شود()یعنی در امتِ من هم میدهند، 

این هم قندرت نداریند، بر جهاد کنید و اگر طاقت ندارید پس به زبان و اگر 

شان کنید و اگنر اینقندر هنم فرت از صحبتپس به دل ایشان را بد بدانید و ن

داری کردیند، پنس شنما را مقندار اسنپند هنم ایمنان نکردید، دوستی و تعلق

 نیست.

فصل سوم در بیان فضیلت مجری سنت و وعیدِ شدید مجری بدعت و 

 معاون و محترِم مبتدع

: هرکنه بنندگان فرمودنند مرویست که رسول اکرم  از ابوهریره  -1

، برای او اجر مثل دعوت کند نبِ عملی که موجبِ هدایت باشدخدا را به جا

کند همین اجنر او از اجنور و کم نمی باشد کننداجور کسانی که اتباع او می
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ای او هماننند بنر بخواننداوشان چیزی، و هرکه جماعتی را به طرف گمراهی 

، همنین گنناهِ او از گناهنانِ اوشنان هنی  وزر کسانی است که گمراه شده اند

 (.ة. )رواه مسلم، مشکاکم نمی کند چیزی

است مر داعیان راهِ حنق را  عظیم این حدیث مبارک چه بشارتی تشريح:

زینرا کنه هرکنه دعنوت  ؛و چه اثباتِ فضل است مر متقدمین را بر متنأخیرین

حق کرده و رفته است تا مدتی که اثرِ آن دعوت در عنالم بناقی اسنت و هنر 

خیر که به وسیلة او کرده باشند او را در قبنر تنا  قدر افراد که باشند و هرعملِ

روز محشنر بنه  مرده وناقص که نسان ها بسا اچه  .رسدحشر روزانه ثواب می

چه قدر وعیدِ شدید است مر داعینانِ شنر را  ر، و ههمین وسائل کامل برخیزد

تا یوم حشنر در عالم که تا اثرِ آن شر در دنیا باقی است بر آن شقی در قبرش 

، بسا است که این بندبخت منرده اسنت در حنالتی کنه گرددب بیشتر میعذا

خیزد از قبر در حالی که واجب النار گشته است واجب النار نبوده است و می

آثار گذشته. مثال  در سرزمینی فرضی یا واجبی یا سننتی ینا مسنتحبی  مة از ش

دا موفنق شنده ای از بندگانِ خنها رائج بود، بندهرائج نبود و عکس آنها گناه

همان آثارِ شر را محو کرده آثارِ خیر را مروج گردانید او را از طرفین ثنواب 

رسند و بنه تنرکِ معاصنی جاری است به ادای طاعنات او را جندا ثنواب می

رسد. همچنین اگر بدعتی و بدرسمی و معصیتی و فسقی و جداگانه ثواب می

یلة او رواج گرفنت خوری در کدام جنا نبنود و بنه وسننوشی و تریاکشراب

رسند. لنذا اگر همان عمل منجر به شرک یا کفر گردیند بنر او همنان بنال می
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فرموده اند که: علماء و مشائخ را خیلی احتیاط در امور الزمسنت، حتنی کنه 

کشند ایشنان را از اگر ببینند که اگر این مستحب را انجام دهیم به بندعت می

ایشان مستدلِ خالئنق انند و ایشنان زیرا که اعمالِ  ؛گرددآن پرهیز واجب می

مقتدی اند به حکم شرع، اگرچه دعوت ندهند عملِ شان خود حکم دعنوت 

تر هنوز در عالَم، شر آالت جدیده ایجناد کنرد و بالئی بزرگ .الی الشر دارد

عظی و سخنی کنرد و در آن دام شخصی در مجلسی یا ایستگاهی وکه بسا ک

گنردد و در ضنبط میوعنظ آن  دروغی یا قول ضنعیفی ینا موضنوعی رفنت

مجالس میرود و خواجه خوشوقت است که وعظ و بیانِ من به جهنان رفنت، 

 روزاننه بنه او که بر اثر آن مسایل غلطی که بیان کنرده خبر است از آناما بی

 گردد.نوشته می گناه

 خواجننه پننندارد کننه او را حاصننلی اسننت

 حاصنننلِ خواجنننه بنننه جنننز پنننندار نیسنننت
 

هنای خنود را و شناعرانِ ینست که فسناق فسنقها و رقصو بزرگتر از آن ا

خود را در ته ضنبط  های احمق شعرها و سرودها و چنو و رباب و موسیقی

کننند در هنرآن و هنر زمنان لعننتِ ش میپخننهنا یوو رادیو و سنینما و تلویز

بنارد، اگرچنه بمینرد و همنان ایشنان می اعلنی بنر آسمان و زمین و نفرین مأل

 مصرع:نویسند.  ر او میهرقدر که برود ب

 چو میرد مبتال میرد چو خیزد مبتال خیزد.
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، ولنی مسنلمان بنودق ماند که آیا اگر همین شنخص کنه ینو اینجا بحثی ا

توبه کرد همان عمنلِ  آن که کارهای شر انجام می داد سپسمرتد گشت، یا 

 گردد یا نه؟مسدود میعمل  ر جاری گناهش از دومشگردد و اول منقطع می

گنردد، و در دوم در اول اتفاقست که خیر جناری ازو منقطنع می واب:ج

گنردد، گنردد، دوم اینن کنه منقطنع مییکی این که منقطنع نمی :دو قولست

جمعِ این دو قول نزد احقر اینست که اگر توبه کرده است و هرجا که قدرت 

او هست اعالن خرابی همان عمل کرده و عدم رضا اظهار کرده است مسدود 

 .مسدود نمی گرددگردد و اگر نه می

اسننالم غریننب »: ننندفرمود  هآن حضننرت  نیننز از او مرویسننت کننه -2

 . )رواه مسلم(.«گردد پس مبارکی باد بر غرباءنیز چنان میو شروع شد 

 :غریب اینجا دو احتمال دارد تبصره:

از لحا  قندرت و منال به جماعتی کم که  اسالماین که شروع  -نخست 

از آن داران و جماعنناتِ کثیننره گردینند، و متمننردان و سننرمایهغریننب بودننند 

اینن کنه  -رسند. دومدوری ورزیدند و در آخر امر هنم بنه همنان هیئنت می

غریب به معنی نادر و امر عجیب، یعنی شروع اسالم به نوعی شد کنه در نظنرِ 

، لنذا تعجنب ایشان بنودبشر امری عجیب بود که خالف کردارِ آباء و اجداد 

 ه از همنه جندا اسنت و همنه را گمنراهند که این چه مذهبی است کنکردمی

که تعلنیم را آمدند، و چند نفری گوید، پس از غایتِ تعجب نزدیک نمیمی

کردنند و پنداشتند، و قنول ایشنان قبنول نمیکردند دیوانه میو تبلیا دین می
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ن را گردیدند و کسی ایشناوار میکسی مسافروار و غریبمبلغین از غایتِ بی

کنرد کنه گرفت، و هرکس از ایشان بنه اینن دعنوت تعجنب میتحویل نمی

کشننند و خننود را چننرا هنندف اینقنندر بننال ایشننان چننرا ایننن قنندر تکلیننف می

 !.اندکرده

پننس صنناحبِ شننرع فرمننود کننه: حننال آخننر اسننالم و دیننن همننین طننور  

ترین و محنل گردد، چنانچه حنال امنروزه اسنت کنه حقیرتنرین و غرینبمی

ین افراد در عالم جماعتِ مبلغنینِ حنق انند و جماعنتِ تبلینا انند، و ترتعجب

کننند، اینن بشنارتِ بالخصوص همان علماء اند که ردِ اشراک و بندعات می

پنس مبنارکی و خوشنی و درخنت  .عظمی در حق شان بالریب ثابنت اسنت

 ماللهطوبی و سایة او برایشان باد، چه عجب خوش بشارتی است این قنوم را. 
 .وذرياتنا منهماجعلنا 

دَهُ النناس، خنود در رواینتِ و تفسیر غرباء برای مبلّ غین و مصلحین مَا اَفسنَ

 ترمذی آمده است.

محتننرم  کننه رسننولِ  روایننت اسننت از بننالل بننن حنناری المزنننی  -3

)یعنی اظهار و اشاعت کند  را زنده کند های من: هرکه سنتی از سنتفرمودند

حدت در سنت وحندتِ جنسنی اسنت، یعننی این و-آن را به قول یا به فعل( 

که بعد از منن منرده  -طریق از جنس طُرقِ من، مثال  واجب یا سنت یا غیرهما

وجنود کنند مثل اجور آن همه که عمنل بنرآن می ی، پس برای او اجراست
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کننندة بندعت هنم ، و حکم جاریاز مزد آنان ناقص کندغیر از این که دارد 

 همینطور است.

 رواه ابن ماجه از کثیر بن عبداهلل( )رواه الترمذی و

وقنت  »: فرمودنند که رسنولِ اکنرم  و روایت است از ابوهریره  -4

)رواه  «منی رسند ، او را ثنوابِ صند شنهیدبه سنتم چنو زنند فساد امت من

 (.ةالبیهقی فی کتاب الزهد، مشکا

 آنمقصود اینست که چون آن وقت احیناء سننت و تمسنک بنه  تشريح:

او را ثنواب صند شنهید  -چنانچه حالِ امروزه ظاهر است-ست، زیاد مشکل ا

 رسد.مقبول، مقاتل به کفار در میدانِ کار زار می

اللهرم اجعلنرا هی  است،  آنچه نویدِ بزرگی است که جهان در قیمتِ 
 .وذرياتنا منهم آمني

کنه رسنول صناحب  رواینت اسنت از غفینف بنن حناری الثمنالی  -1

، مثل آن کند، مگر این کهپیدا نمی   قومی بدعتیهی »: فرمودند المعراج 

زدن بنه سننت بهتنر اسنت از پنس چننو شنود.برداشنته می از آن قوم سننتی

 پیداکردن بدعتی اگرچه صورتا  خوب باشد. )رواه احمد(.

شان تا یکند، همان سنت در او در روایتِ حسّان است که دوباره عود نمی

 قیامت. )به روایتِ دارمی(.

انند،  است که سنت و بدعت با همدگر ضد حدیث دلیل صریح این -:

رود. و مراد از این کنه آید آن دیگر میگردند، چون این مییکجا جمع نمی
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آید، ولی به کردنِ آن بدعت میآید، یعنی اگرچه بعد از منهدمتا قیامت نمی

ه شد و جنای دیگنر د، مثل درختی که از جای خود کندآیصورت اولی نمی

و معنی این  .ه شد، ظاهر است که کاشته شد، ولی به صورتِ اولی نیستکاشت

که بهتر است از پیداکردنِ بدعت، یعنی بسی اعمنال خینر انند کنه صنحابه و 

تابعین و ائمه از قرآن و حدیث استنباط کرده آوردند که صورتا  بدعت است 

آن سننت کنه  نه حقیقتا  اتباعِ این امر اگرچه به ظاهر امری بزرگ باشد بازهم

به اتباع صاحب رسالت کرده شود، اگرچه صورتا  کم است بازهم ازینن امنر 

 تر است.اقرب و محبوب نزد خدای ذوالجالل بزرگ

 بیان حال مجری بدعت و معاون او

شش نفر اند »: فرمودند که رسول اهلل  لروایت است از صدیقه  -1

 -اول :لعننت کنرده اسنتام و خدا هنم ایشنان را لعنت کردهمن ایشان را که 

 -کنندة تقندیر، سنومتکذیب -وجل، و دوم کننده در قرآن خدای عزّیزیاد

کننده بر امتِ من به جبر و ترسانیدن تا که ذلیل کند کسی را که خندا او غلبه

را عزت داده است و عزت دهد کسی را که خدا او را خنوار کنرده اسنت، و 

کنننده از اوالد حالل -ل، پننجمکنندة محارمِ خندای ذوالجنالحالل -چهارم

کننده سننتِ ترک -صوری و معنوی من آنچه خدا حرام کرده است، و ششم

من. )رواه الطبرانی فی الکبیر و ابن حبان در صحیحِ خود و حاکم در صنحیح 

 خود(.
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این حندیثِ مکنرم بنه صنراحت دال اسنت کنه تنارکِ سننت و  خالصه:

تر وعید نت کرده اند، ازین سختلع †مرتکبِ بدعت را خدا و همه انبیاء 

 چه باشد فکر باید کرد.

امنتِ  ر: بفرمودند رسول اهلل که  روایت است از عمرو بن عوف  -2

و از هنوای نفنس کنه  : از لغنزش عنالمِ اینن امنتترسنممی خود از سه چینز

 شود و از حاکمی ظالم.داریِ آن تابع

 (.31، ص 1، منذری، جلد )رواه البزار والطبرانی از طریق کثیر بن عبداهلل

کنند کنه بسنا عالمسنت کنه از جنادة این حدیث صراحتا  داللت می -:

کنند و پیغمبنر مستقیم لغزش خورده در چاه بدعت رفته هزاران را گمنراه می

 ترسند.امین نمی عالمی زیرا که از ؛او را خائن فرمود 

داونند : هرآئیننه خفرمودنند مرویست کنه رسنول اهلل  و از انس  -3

مننع کنرده  کننداحبِ بدعت تا از بندعتِ خنود توبنه قدوس توبه را از هر ص

 منذری(. –. )رواه الطبرانی است

ازین حدیث ثابت شد که بدعت چنین عمل قبیحی است که تنا ازو توبنه 

 شنخصگنردد، و چنون کنه اینن های او مقبول نمینکند و نگذارد تمام توبه

کنند توبنة کند و چون که توبه نمیبه نمیداند، لهذا توبدعت خود را بد نمی

 شود.او از هی  امری هم قبول نمی

از حدیث ابن عباس  لسنةو نیز این را ابن ماجه و ابن ابی عاصم در کتاب ا

بنه اینن طنور  ، و ایضا  ابن ماجه از حذیفنه روایت کرده است به این معنی
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از صاحبِ بدعت : ، اهلل تعالی فرمودند  آن حضرت  روایت کرده است که

قبننول  و عبننادات فننرض و نوافننلِ او را جهننادو  هو نمننازِ و حننجِ و عمننر هروز

 .بیرون می رود از اسالمنیز رود او بیرون می چنانکه مو از خمیر ، وکندنمی

سبحان اهلل چه قدر وعید شدید اسنت بنر علینه صناحب بندعت کنه همنه 

صندا د، و همچنانکنه منو بیثمر اننکار و بیعباداتِ او تا توبه نکرده است بی

، آن بدبخت هم همچنان طوری که کسی متوجه نشده از آرد بیرون می شود

گنردد د، چون ازین عالم مسنافر میدانرود که خود هم نمیاز دین بیرون می

 شود که چیزی در دستِ من نیست نعوذ باهلل منها.معلوم می

: گفت شیطان  فرمود: که محبوب خدا مرویست  از صدیقِ اکبر  -4

، یعننی هالک کردنند ، پس مرا به استغفارهالک کردم ابن آدم را به گناهان

من ایشان را آمادة گناه کردم، پس توبه کرده استغفار کردند، هربار بخشنیده 

، گویا مرا هم هالک کردند، پنس هنر وقتنی کنه دیندم منن اینن را از ندشد

بدعات پنس ایشنان گمنان کردن به اوشان، ایشان را هالک کردم، به مشغول

ایم، پنس اسنتغفار را تنرک کردنند. )رواه برند که ما صاحبِ هدایت شدهمی

 ابن ابی عاصم و غیره(.

منال او را چننان بنه او اعازین حدیث ثابت شند کنه ابلنیس بنرای مبتندع 

کنند، ازینن سنبب او را نماید که او اصال  در خود نقشِ بدی را معائنه نمیمی

 رود. العیاذ باهلل.ایمان ازین جهان میشود، لهذا بیتوبه هم نصیب نمی

 أمجعني. عاللهم اهد أمة حممد 
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را  شنیدم رسول اهلل گفت: که روایت است  از عرباض بن ساریه  -1

 فنرق ننداردآن روز و که شنب  ئینه شما را بر جادة روشنهرآ»که فرمودند: 

 .«شونده استهالککه  آن بدبختکند از آن مگر ، میل نمیگذاشتم
 (.1، ج 33)رواه ابن عاصم، منذری ص 

: هرکنه فرمودنند روایت است از ابراهیم بن میسره که رسنولِ خندا  -1

توقیر و تعظیم کند یا نصرت کنرد او نینز عامنل بنه بندعت صاحب بدعتی را 

فرماید: مثال  به استقبالِ او برخاسنت و او را صندر مجلنس ت. ابن حجر میاس

، پننس بننه تحقیننق او بننرای کنندام عننذری خنندمتِ او کننرد بننه غیننرد یننا نشننان

کردنِ اهل اسنالم ، یا به ویراننصرت و کمک کرده است کردنِ اسالمویران

 یا مراد از اسالم سنت است، یعنی سنت را ویران کرد.

حنال خنود مبتندع چگوننه  وقتی که حال معاونِ او اینست پس معلوم شد

 .خواهد بود!!

ه چون احترامِ مبتدع به این درجنه نناروا اسنت کنه تدبر باید کرد ک تنبیه:

پس کسی که در پنی م را ویران کند، کند که اسالگویا این شخص سعی می

ماند و حقیقتا  گوینا اینن شنخص کردنِ اسالم باشد، چگونه مسلمان میویران

قیام کرده است که او اصالح و تعمینر دینن فرمنوده  در مقابل پیغمبر خدا 

تنو بنرای حناال  .خواهد کنه آن را وینران کنندی برخاسته میاست و این ناش

و  و مبتدع کی دوستِ رسنول اهلل  متبع سنتروشن شد که ازین دو، یعنی 
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به  کی دشمنِ اوست که در پی تخریبِ همان تعمیر است که سرکارِ مدینه 

 پرورش کرده است؟.و آب داده آن را خونِ چهره و دندان 

حدیث اینجا آوردیم و اختصار به کار بنردیم،  31ما تقریبا  درین موضوع 

بایند و بنرای ورنه درین مورد همینقدر احادیث اسنت کنه کتنب ضنخیم می

صاحبِ فهم همین قدر کافی است، و بعد ازین ما چند روایات و اقوال دیگر 

ی ترننور زیناداز کنیم تا بصر و بصنیرتِ تنو از اکابر درین موضوع تحریر می

 استفاده کند.

یفِ مبتدع این است کنه اقنرار و تصندیق و عمنل باألرکنان دارد، امنا تعر

ا اگنر اعتقناد .کال  یا جزءا  اعتقادا  یا قوال  یا عمنال  نندارد متابعتِ رسول اهلل 

کنند و ، حکم کفار دارد و در باقی دو، اگر قصندا  مینکند متابعت رسول اهلل

رننه پنس مندمن منظورش استخفافِ سنت اسنت هنم حکنمِ کفنار دارد، و گ

 معذب واجب العذاب و شدید العذاب است.

هرکه مبتدع را به دست برنجاند یا به زبان تردید کند یا به تحرینر منذهب 

و روش او را تردید و ابطال کند، خداوند تبارک و تعنالی او را از فنزع اکبنر 

ن من اهان أهل البدعة أمنه اهلل م»دارد، در روایتی است: روز قیامت مأمون می
، و هرکه با ایشنان دوسنتی کنند و سنخنِ ننرم و چنرب کنند و «الفزع األكرب

اوشان را در شدائد یناری کنند و احتنرامِ شنان بنه جنا آرد و ضنیافت کنند و 

فرماید که: نور ایمان و حنالوتِ می /دعوت دهد، سلطان ابراهیم بن ادهم 

 مبتندعشریعت ازین شخص برگیرند و هرکه اندوهناک گردد از جدائی ینارِ 
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لم و سنت. و درین روایتی ضنعیف آمنده کند در ویرانی عگویا که سعی می

 )از تفسیر منیر(.          است.

ژنده پوشیده در غاری رفته مشنغول بنه  و مرویست که حضرت داود 

به حکم رب العزت تشریف  ذکر خدای ذوالجالل گردید، جبرئیل امین 

گفنت کنه: از قهناری و جبناریِ  آورده پرسید، ای داود! چرا چننین کنردی،

ترسم، جبریل فرمود: ای داود! خدای ذوالجالل به عنزت و خدای قدوس می

جاللِ خود سوگند یاد فرموده است که اگر تمام عمل بنی آدم بنه جنا آری، 

 ای از آنها نپذیرم تا بدوستانِ من دوستی و دشمنانِ من دشمنی نکنی.ذره

نیز چنین خطاب شنده بنود. )از را  و نیز مرویست که حضرت عیسی 

 (.14ارشاد ص 

ن و اهنل یدوستانِ خدا که علماء ربانیصد وای بر حالِ ما که امروز با  وای

توحید اند دشمن هستیم، و با علماء سوء و اهنل بندعت کنه دشنمنانِ خندا و 

م، این دو امر دوستی با دوستانِ خدا و دشنمنی بنا جائیرسول اند دوست و یک

 اللَّرِه ِفى اْلُحبُّ»ایمان است به روایت صحیح وارد اسنت:  ءجزدشمنانِ خدا 
 .«اإِلمَيان َشْطُر اللَِّه ِفى َواْلُبْغُض

عمل بود از نافله چیزی نداشت، اما هرجنا کنه ننام نقل است که مردی بی

، قضا را کرداز بر یاد می نوشت وشنید، میانبیاء و اولیاء و علماء و صلحاء می

در گنردابِ درینا افتناد، و چنند دفتنر کنه ازینن اسنماء  روزی کشتی شکسته

داشت آب برد و مرد سالم بیرون آمند و چنون بنه سناحل رسنید، غمگنین و 
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پریشان نشست که هی  علمی نداشتم، مگر این کنه از جهنت دوسنتی کنه بنا 

هنای ایشنان را گنرد آورده بنودم و حناال اینن نینز از دوستانِ خدا داشتم، نام

من رفت همبرین غم در خواب رفت دیند کنه، حضنرت  شامتِ من از دستِ

، او نندبه همراهِ جمله انبیاء و اولیاء در چهارم آسنمان نشسنته ا رسالت پناه 

هم اونجا رسید و به کناری در مجلس خزید ناگاه دید که فرشتگان بنه اننواع 

جات تشریف آوردند و نهادنند و آن صناحبِ خنواب را آب و اغذیه و میوه

تو ازین جماعت نیستی، ازینجا بیرون شو، ناگاه نظرِ پُرانوار خناتم  گرفتند که

بر او افتاد، فرمود: او را هم دست بشوئید، و بگذارید که همراهِ این  الرسل 

دارندة اینن جماعنت اسنت، چنون از زیرا کنه اینن دوسنت ؛جماعت بخورد

ه خواب بیدار شد، ولی کامل شده بود و شنکرِ خندا بنه جنا آورد، کسنی چن

 خوش گفته است:

 ی کنم رسند بنوئی رسندمَن اگر گردِ مستان گرد

 گرچه بوئی هم نباشند روینتِ ایشنان بنس اسنت
 

 دیگری گفته:

 چشم بر چشنمم بننه تنا چشنمِ منن روشنن شنود

 از طفینننلِ تنننو چشنننمم چنننو چشنننم عاشنننقان
 

 :جالل الدین محمد بلخیو به قولِ 

 قننننننال را بگننننننذار مننننننردِ حننننننال شننننننو

 پننننننیش مننننننردی کنننننناملی پامننننننال شننننننو
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و نقل است که سلطان ابراهیم بن ادهم وقتی که امینرِ بلنخ بنود، شنبی در 

خواب دید که دو شخص پیشِ او آمدند و در دستِ یکی دوات و در دسنت 

 ؟ید و چنه کنار داریندهسنت دیگری پارة کاغذ بود، سوال کرد که، شما کنی

ه آسنمان کنیم و بهای اولیاء اهلل درین دفتر جمع میگفتند: ما فرشتگانیم و نام

ای، گفت: مسلّم، نویسید، گفتند: تو از ایشان نهبریم، گفت: نامِ من هم میمی

دارم از وی درگذشتند و همدران خواب بنود ولی من اولیاء اهلل را دوست می

که باز همان فرشتگان آمدند و آن کاغذ را به او نمودند، دیدنند کنه ننام وی 

چنون از تنو بگذشنتیم فرمنان خندا در مقدم از همه اولیاء نوشته بود، گفتنند: 

رسید که نام او بنویسید که وی دوستدار دوستانِ من است، و حندیث اسنت: 

 .«ِمْنُهْم َفُهَو َقْوًما َأَحبَّ َمْن»
نویسد که: در نظر علنم و در مکتوباتِ خود می مجدد الف ثانی رحمه اهلل

ی  عملنی تر از دوستی دوستانِ خندا نیسنت، و هنکشف ما هی  عملی بزرگ

 بدتر برای مسلمان از دوستی دشمنانِ خدا هم نیست.

در زمنرة پاکنان حال اصحاب کهف به گوشِ شما رسیده که سگی پلیند 

بنود ننه عامنل بنه داخل شد، چرا علتش همین صحبت و رفاقتِ دوستانِ خدا 

 :گفته است/سعدی عمل ایشان. 

 سنننوِ اصنننحابِ کهنننف روزی چنننند

 رفننننت مننننردم شنننندپننننی نیکننننان گ

 نشسنننننت!وح بنننننا بننننندان بپسنننننرِ نننننن
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 خاننننننندانِ نبننننننوتش گننننننم شنننننند
 

هنر قندر کرامنت و کشنف  ادبِ شریعتِ مقندساز مبتدع و بی بلکه اگر

به کرامات و کشوف مبتدعین  .استدراج و مکر شمرد باید ، همه راشود دیده

غرّه نشوید که کرامت و استدراج همرنو و همصنورت انند، فنرق در مینانِ 

 .   ع1ه هرکس، به قول عُرفیآنها کار علماءِ کاملین است ن

 آیدکه روباه مزور همعنانِ شیر می

نقل است که خواجه با یزید بُسطامی را گفتنند: فنالن جنا بزرگنی عجنب 

صاحبِ کرامات است و در سالی یک بار بنیش از صنومعة خنود بنرای رفنع 

آید بر درِ او هزارها مریض و رود و چون سر سال میحوائجِ مردم بیرون نمی

آینند و یننک نظننر کیمیننا بننه ایشننان د، بیننرون مینننگردجمننع می 2هنناتذو عا

رویم چون شیخ شوند. شیخ فرمود: ما هم به زیارتش میه میاندازد، همه بِمی

قریبِ صومعه رسید، دید که همنان بنزرگ بینرون آمند و رو بنه جاننبِ قبلنه 

کرده آبِ دهن انداخت، شیخ ازونجا که رسیده بود، برگشت و فرمنود: آبِ 

دهن انداختن به جانبِ قبله مکروه است و این شخص پاس ادب شرع و قبلنه 

 ندارد، این کراماتِ او استدراج اند.

                                           
محمد بن خواجه زین الدین ملقب به جمال الدین و متخلص به عرفی از مشاهير و شعرای  -1

اسدت. است. چند بار به هندوستان رفته و در دربار اكبدر شداس هنددی تقدرب یافته شيراز
 ]مصحح[. گذشت.به الهور دردر سن سی و شش سالگی  999 ةعرفی در سن

 به معنای عيبو مریضی و نقص. ]مصحح[.عاهة عاهات = جمع  -2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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بزرگانِ دین چه قدر پاس ادب شرع و سنت داشتند، بنه ینک  !سبحان اهلل

ند، ما نادانان اگر یک کرامتِ عملِ کوچک همه کراماتِ او را استدراج گفت

غیر متشرع ا معاینه و مشاهده کننیم، و اگرچنه  وی غیر شرعی از کدام پیرِجز

هزاران خالف شرع ببینیم بازهم معتقدِ او هستیم کنه اینن پینر کامنل و عنالم 

 تدبر باید کرد. .معتبر است

 األولیاء( ة)تذکر

در حالتِ ننزع بنود،  مرویست که حضرت صدیق اکبر و عتیق األعظم 

ا در دهنن مبنارک د، دیند کنه آب دهنن رشنیکی از اصحاب نزدش حاضر 

انندازی، اندازد آن شخص گفت: چرا آب دهنن را نمیگرداند، ولی نمیمی

 فرمود:

از آن توانم به طرف چپ آب دهن اندازم و به دستِ راست خفته ام. و نمی

ام، پنس ام بنه جاننب راسنت آب دهنن نینداختنهکه من ایمان آورده هنگام

 همان شخص آب از دهنِ او گرفت.

ترین حالت است چنه قندر ادبِ شنرع ر حالتِ نزع که سختسبحان اهلل د

 مقدس را در نظر داشتند، این بودند مقتدایانِ اسالم.

ده است که، در هنر والیتنی کنه م آابوحنیفه رحمه اهللنامة امام در وصیت

آثننارِ بنندعت و اهننل بنندعت ظنناهر گننردد، مردمننان آن والیننت را خداوننند 

د و بننر اوشننان و اوالدشننان مسننلط کنننذوالجننالل حوالننة بادشنناه ظننالم می

 گرداند، درین دور مشاهده باید کرد.می
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نقنل  /سنماعا  از شنیخِ خنود سنید علنی ترمنذی  / 1وینزهخواجه در

: روزی خواجه نجم الدین کبنری قندس سنرّه گفتکند که سید صاحب می

بغیر آمد وجد دست مبارکِ خود مثل واجدین بناال کنرد آن سنال در بخنارا 

گوناگون پیدا شد که خلق از مضرت ایشان اکثر هالک شدند  چندان بالهای

تا دعای دفع بالها کند وقت شب شیخ تجدیند  شیخ رفتو اکابر شهر، پیشِ 

وضو کرده دو رکعت خوانده مشغولِ دعا شد، هاتفی بر سرش نندا کنرد کنه 

زیرا که به غینر وجند دسنت را بتصننع بلنند  ؛ت افتاده است این بال از شومی

ام، گنناهِ خلنق و این بدعت است، گفت: خداوندا بدعت من کنرده کرده اید

چیست، بال هرچه باشد به من تعلق ده، و دیگران را آزاد گردان، فرشنتگانش 

از بام انداختند و پایش شکست، و تمام بال از همه بخارا مرتفع گردیند، علنی 

اسنت  الصباح مردمان به عیادتِ او آمدند و عرض کردند که شیخ اینچه حال

ما در دفعِ بال به تو توسل کرده بودیم، و بال بر سرِ تو رسید و منا همنه نجنات 

ادبی و بدعتِ من جالب بود و به من تمام یافتیم، فرمودند: آری، این بال را بی

 (.10شد و شما نجات یافتید. )ارشاد ص 

کنند تا زودتر رجنوع ادبی زودتر تنبیه میصحیح است که مقربان را به بی

گردد و در حدیث است که از بدعت و جرمِ علماء تمام شهر ویران می .نندک

گنردد و در گنناهِ علمناء و تا وقتی که گناه گناهِ عوام است، عنذاب عنام نمی

                                           
ی )پيربابدا(و در ننگرهدار افغانسدتان از شاگردان سيد علی ترمذ آخوند درویزس ننگرهارى -1

 تولد شدس و در پشاور وفات یافت. ]مصحح[.
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 /شنان عنام اسنت. مولنوی گردد، همچنانکه نفعاولیاء عذاب عام نازل می
 فرماید:می

 هرچننه آینند بننر تننو از ظلمننات و غننم

 تاخی اسننت هننمبنناکی و گسننهننم ز بی

 ادب تنهنننا ننننه خنننود را داشنننت بننندبنننی

 بلکنننننه آتنننننش در همنننننه آفننننناق زد
 

برای تمام کشور چه  فرد عالمپس عزیزانِ من فکر کنید که یک بدعتِ یک 

بالها جلب و ایجاد کرد، ما امروز تصور کنیم که در جنبة خنواص چنه قندر 

بدعات و رسوم جاریست، بلکه در بعض جا مروج بدعات و رسنوم خنواص 

 :گردیده اند، پس ما از چه بال نالش کنیم و چه خیر را امید کنیم. شعر

 منننننن از بیگانگنننننان هرگنننننز نننننننالم

 کننه بننا مننن هرچننه کننرد آن آشنننا کننرد
 

مرفوعا  روایت کنرده اسنت کنه، اهنل  خود از انس  ةو ابونعیم در حلی

بدعت بدترین انسانان و جمیع حیوانات انند. )صنواعق محرقنه(. یعننی انسنان 

است، لیکن از حیواناتِ وحشی که مثل خوک و خر و گرگ است هم  انسان

 .بدتر اند نزد خدا

آورده اند که وقتی که صاحبِ  عالمه خطیب بغدادی و دیلمی از انس 

 .کشادگی پیدا می شود ، پس هرآئینه در اسالم به موتِ اوبمیرد بدعت

 (.4و  3)صواعق محرقه ص 
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ی آمنده بنود بنه منوتِ او در اسنالم یعنی از سبب بدعتِ او در اسالم تنگ

 وسعت پیدا شد.

آورده اسنت کنه  و نیز خطیب در جنامعِ خنود و ابنن عسناکر از معناذ 

ها ظاهر گردند یا بندعات رواج فرمود: وقتی که در اسالم فتنه پیغمبر خدا 

ظناهر  دشنام داده شوند، پس باید که عنالم، علنم خنوداصحابِ من گیرند و 

مِ خود ظاهر نکنرد و فنتن و بندعات را تردیند نکنرد و از و اگر عالم عل کند

اصحابِ من دفاع نکرد، پس بر سرِ آن عنالم لعننتِ خندا و تمنام فرشنتگان و 

قبنول  تمام مردمان بناد و خداونند قندوس از آن عنالم فنرائضِ و نوافنل او را

 .کندنمی

 (.4)صواعق، ص 

عی کنند به هرنوع که باید که علماء ازین وعیدِ شدید بترسند و تا توانند س

کننند و کتمنان و خموشنی اختینار تردیند  امور شننیع بربتوانند به زبان یا قلم 

لگنام  روز قیامت کنندهنکنند که دیگر وعید شدید هم آمده است که کتمان

 شود به لگامِ جهنم.می

دهد که قطع نظر از مبتندعین بسنا اسنت کنه اینجا اشکالی رو می اشکال:

کنند و کم و بنیش بنا وجنود اینن هم بدعات ارتکاب می اهل سنت و توحید

 داننند کنه اینن عمنل بندعتما  هنم میکه اعتقادا  هم از بدعت بیزار اند و عل

شنان مثنل گنناهِ مبتندعین اسنت ینا ننه؟ و دوم علنت اینن است، پس آیا گناه

 ندانستن بدعت عملی نزد این حضرات چیست؟اعتنائی و مهمبی
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 این است که گنناه بندعتِ اعتقنادی بنال رینب این اشکال تفصیال  جواب

شان مثل گناهِ مبتدعین است، اما ایشان را بنه بیشتر است، و گناه بدعتِ عملی

چرا که اهل بندعت  ؛توانیم کرداین ارتکاب بدعتی و اهل بدعت معرفی نمی

تنوانیم گفنت آنست که این کار را دین و روشِ خود گرفته اسنت، ولنی می

 دعت کرد و گناهِ این بدعت مثل گناه اهل بدعت است.که: فالن این ب

عارفِ کبیر امام الهند شاه ولی اهلل الندهلوی  جواب شق دوم این است که

فرمنوده اسنت کنه:  1اهلل البالغنه ج  حجدةدر  -قدس أسراره وبرّد مضنجعه -

اند، سه اند: حجابِ طبنع و حجناب  که مانع ظهورِ فطرت اصلی هائیحجاب

همین حجناب الرسنم  .را دنیا هم گویند آنحجاب الرسم که  و فةسوء المعر

گردد به سبب کثرت اختالط بنا رسنوم بسا است که خواص را هم محیط می

سنت و ول یا به سبب حب دنینا ینا حنب ریاعوام یا به سبب متأثرشدن از ماح

جاه، پس وقتی که این رسم محیط قلب و دماغِ او گردد در قلنب او اینن اثنر 

ماند و در دماغ او اینن اثنر د که اهمیتِ همان بدعت در دلِ او نمیکنپیدا می

کند که حقیقتا  فهم خرابی و بدی همان بدعت به او مخفنی و مسنتور پیدا می

کند رسد، در رَوعِ او میدمد میمی را اینوقت موقع للعنةماند، شیطان علیه امی

عمنل تنو چنه  که مغفرت و رحمتِ خداوندی بسیار است به این یک گناه و

 رسد.می

این بالی رسم، بالئی است بس عظیم که علماء یهود و نصارا را  خالصه:

 و دینِ او مانع آمد. اللهم احفظنا منه. همین بال از تسلیم نبوتِ آنحضرت 
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 :/به قول رومی 
 ای شنننهان کشنننتیم منننا خصنننم بنننرون

 ماننننند ازو خصننننمی بتننننر در اننننندرون

 کشننتن ایننن کننار عقننل و هننوش نیسننت

 اطن سنننخرة خرگنننوش نیسنننتشنننیر بننن
 

تا توفیق الهی شامل حالِ کسی نباشد، فقط به قوة علم خنود نجنات ازینن 

 گرداب مشکل است. اللهم اخرجنا منه آمین.

 انتباهِ عظیم

باال چون که اسم رسم برده شد، لهذا ضرورت آمد که قبنل از وقنت تنرا بنه 

در آیننده امری مهم متوجه سازیم و در ذهنِ خنود محفنو  بایند داشنت تنا 

 .آن امر فرق در میانِ بدعت و رسم است .سرگردان نباشی

 ی کنه بنه طنرفِ اصنول و ادلنة شنرعیتعریفِ بدعت اینست که هرکار 

آید: اگر و مزید می و انجام دهدرا کارِ دین فهمیده  شخص آنمستند نباشد، 

بندعت  بنه آنست، اما اگناه و معصیت  آن حتماخالفِ شریعت باشد  یکار

شنود، بندعت آن اسنت کنه آن را کنارِ دینن و کنارِ ثنواب دانسنته میگفته ن

رسم آن است که اصلی در شریعت ندارد و خالفِ شرع است، اما  و .کندمی

داند، حاال فرقِ هردو ظناهر کند و موجبِ ثواب نمیرا عبادت دانسته نمی آن

م و شد، مثال  خرافات عروسی عموما  رسومِ قبیحه اند به خنالف خرافنات منات

زیرا که آنها را عبنادت دانسنته بنه نینتِ ثنواب  مرده که اکثر آنها بدعت اند؛
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بندعت خیلنی چینز  :کنند، و فرقی بزرگتر در میانِ این دو اینن اسنت کنهمی

زیرا کنه فاعنل آن  ؛امیدِ توبه نیست آن بزرگ و گناهِ کمرشکن است که در

کسنی ثنواب اسنت، در ذهنِ امری کند، ظاهر است که تا را ثواب دانسته می

خواهند، بنه کند، بلکه از خندا ازدینادِ آن میهرقدر که پندش دهی توبه نمی

فهمد و میاست، بد که این رسوم کنی خالف رسم که چون او را متوجه می

امیدِ توبه و رجوع هسنت، و هرگنناه کنه او را ندانسنته کننی از او بزرگتنرین 

ها خیلی دورانندیش و گناهبدبختی نیست، ازین سبب شیطان که در گمراهی 

گنردد کنه بنه ده زننا چننان چنان خنوش می ی معمولیهااست، برای بدعت

ادننی از شود. از همین اسنت کنه از زننا هنم امیندِ توبنه هسنت، و خوش نمی

از  44، ص 1بدعت امیدِ توبه نیست. )فیض الباری شنرح صنحیح بخناری، ج 

 (./محقق عثمانی 
محروم  تدع از شفاعتِ آنحضرت ح وارد است که مبو در حدیث صح

بینند کنه می است، چنانچنه در حندیث اسنت کنه روزِ قیامنت آنحضنرت 

کنند کنه اینهنا برنند، صندا میها به جهنم میفرشتهای از متعلقینِ شان را عده

گویند: مسلّم از جماعتِ تو اند، امنا جماعتِ من اند به جهنم نبرید، فرشته می

ر در دینِ تو کرده و اختراع آورده اند، اینوقت یه تغیدانی که بعدِ تو چتو نمی

 خواهیندهرجا کنه می، آن ها را فرماید: پس دوری و نفرین است برایشانمی

 .اللهم ال جتعلنا منهم. ببرید
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 تخننریج کننرده اسننت کننه آنحضننرت  ابوطنناهر سننلفی از ابننوهریره 

، یسنتاده نشنویا چشم زدننیبه اندازة : اگر خواهی که بر پُلِ صراط فرمودند

 اختراع نکن.به عقل خود پس در دینِ خدا 

گردد. )اعتصام معلوم شد که از همه در پُل صراط مشقتِ مبتدع بیشتر می

 (. 32مقدمه ص 

زیرا که حوضِ کوثر صنورت معننویِ  ؛مبتدع از آب کوثر محروم است 

 سنتِ مکرمه است و او مخالفِ سنت بوده است.

 اندسنتِ من چیزی که مبتدعین محو کرده  و در حدیثی آمده است که از

باشنیم، و ی، من و او در جنت مثلِ این دو انگشنت نزدینک مهرکه زنده کند

 را متصل فرمود. دو انگشت وسطی و سبابه

 (.33)مقدمة اعتصام شاطبی ص 
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 آنفصل اول در تعریفِ بدعت و معنی و مأخذِ 

سنابق، بندیع و  ، به معنی اختراع علی غیر مثالبدعت از بدع گرفته شده است

 است. آمدهبِدع در قرآن پاک 

 شنانو اقوال احکامی که به افعالِ عبناد در علم اصول ثابت شده است که

وجوب و  چونآن است که مقتضی امر است  -اول :اندنوع سه  تعلق دارند بر

که مقتضی تخییر  -سوم .مقتضی نهی که تحریم است یا کراهیت -دوم .ندب

 اباحت است. آن

ه متجناوز نیسنتند، آنچنه مطلنوب فعنل، و پس افعال و اقوالِ عباد ازین سن

 و آنچه مأذون در فعل و ترک اوست.آنچه مطلوب ترک، 

 آن دو قسنم دیگنر است علتش این است که بنامطلوب ترکِ آن و آنچه 

و از آن نهنی شنده آنچنه  -اول :، لیکن این هم بر دو قسم استمخالف است

 آنحنرام اسنت فعنل  ئاگنر آن شنی و ،ترک آن بالذات خواسته شنده اسنت

  .شودمسمی نمی به این نام شود و اگر نهعاصی گفته می آنمعصیت و فاعلِ 

به سبب مخالفت آن به ظاهر تشریع از سبب تعیین حندود و  این که -دوم

ترکِ آن طلب  تعیینِ کیفیات و التزام هیئات معینه یا ازمنة معینه به همراه دوام

 گویند.را مبتدع می آن، و این قسم دوم ابتداع و بدعت است و فاعلِ شودمی
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 تعریف اصطالحی بدعت

ای بدعت را در عادات داخل ندانسنته چون که در بدعت اختالف است عده

ای دیگر بندعت را در اند، لذا ایشان بدعت را تعریفی دیگر کرده اند، و عده

ه اند، پس ایشان تعریفی دیگنر کنرده انند، امنا آنچنه عادات هم دخیل شمرد

 :شودنوشته میمحقق است تحقیقِ احقر است و نزد اکابر 

مخترع در دین که  طریقی :این استاز علماء  یتعریفِ بدعت نزد جماعت

قصند  به رفتن در آن مبالغه در تعبد خداونندیبه امورِ شرعی مشابه است که 

کننند، بندعات را در معنی بدعت داخل نمی، این جماعت عادات را شودمی

دانند. اما نزد کسانی که عادات هم داخنلِ مخصوص در مداخلت عبادات می

کنه مشنابه در دین مُحدَی  گردند، پس تعریفش این است: طریقیبدعت می

شنود آنچه قصد کنرده می آنشود به سلوک است قصد کرده می به شریعت

 به طریق شرعی.

 تعریف به االحترازبیانِ قیود و ما 

آنچنه احندای از اسنباب و طریق و سبیل و سنن یک معنی دارد، از قیدِ دین 

آنچنه اصنلی در شنریعت بنه و از قیندِ مختنرع  آالت دنیوی باشد خارج شد،

، مثل مسائلِ مستنبطه مجتهدین و غیرهم استنباط و غیره داشته باشد خارج شد

 رحمهم اهلل تعالی.

 ؛بدعتِ حسنه بر علم نحو و غیره صحیح نیسنت پس معلوم شد که اطالقِ

دارنند، زینرا کنه  زیرا که اینها همه اصل از شرع مقدس و اجتهاد صنحابه 
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شان در شرعِ مقدس موجود است، چرا کنه اینها اگرچه اوال  نبودند، اما اصول

مشنابه »و از قیندِ از سلف منقول است و علی هذا القیاس. امر به اعرابِ قرآن 

معلوم شد کنه خنود بندعت از شنریعت نیسنت، امنا صنورتا   «استبه شرعی 

مشابهت دارد، ولی حقیقتا  ضدِ شریعت است به علنتِ همنین تعینین حندود و 

 غیره.

 اقسامِ بدعت

 و بدعاتِ فعلی. بدعات دو قسم اند: بدعات ترکی

کند، فعلی را که ترکش در شرع آن است که ترک می بدعتِ ترکی

ش از قبیل احتیاط ضرر امراض و غیره هم نیست، مقدس معتبر نیست و ترک

دیانتا   :بلکه ترکش غیر ازین دو صورت است و آن نیز از دوحال خالی نیست

اگر ترک تدیّنا  باشد بدعتِ  کند یا علی سبیل االتفاق، پسنا  ترک میو تدیّ

این آیت کریمه در گویند، و است و تارکش را مبتدع فی الدین می ترکی

. ﴾         ﴿ :نازل است این باره
 .(1)[30]مائده: 

                                           
اى مؤمنانو لذائذ چيزهایى را كه خداوند براى شدما حدالل نمدودس اسدت حدرام »ترجمه:  -1

 .«مشمارید
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قصد کردند که خوابِ شب و اکل  در حدیث است که بعض صحابه 

در  هکه رسول اهلل خود حرام کنند به طریق تدیّن بر روز و ازدواج را 
 .«مي فليس سنيت عن رغب من»: ندهمین موضوع فرمود

 پس ثابت شد که هرکه نفسِ خود را از تناول ما أحل اهلل بغیر عذرِ شرعی

های ما کالغ را پس او خارج از سنت و مبتدع است، مثال  در ملک منع کند،

د، که شاید درو نکننمیوضو به آبِ چاه تدینا  خورند و بعضی تدینا  نمی

پیدا شود، این بندد، که شاید غرور بر سر نمیدستار تدینا  نجاستِ باشد، یا 

 داخل اند. همه در بدعات ترکی

ندبا  یا را  شخصی مطلوباتِ شرعیگردد که آیا اگر اینجا سوالی پیدا می

 شود و یا نه؟.د مبتدع گفته میکنترک وجوبا  

نه از -کند جواب این است که اگر به سبب کسالت و سستی ترک می

نه در عاصیست واجب ترک شود، اگرچه در گفته نمی مبتدع -طریقِ تدین

بال ریب بدعت است،  باشدندب، اما اگر ترکِ او به طریق تدین ترک 

خورد به این عقیده که مثال  شخصی پیاز و سیر نمی .اگرچه ندب باشد یا مباح

 اینها حرام اند بدعت است. 

دعت جمعا  اعتقادی و قولی و عملی، پس ب :سه قسم است و بدعتِ فعلی

 ترکی. و چهار قسم شد: اعتقادی، قولی، عملی

است، هرچه  ئهسیّ آننیست، همه اقسام  ئهو بدعت نزد محققین سوای سی

از حسنه گفته اند در اصولِ شرعی داخل اند، مگر آن که لغتا  بدعت گفته 

 شود.نمی
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 فصل دوم در ذمِ بدعات و اهلِ آن

  و نقال .عقال  :خرابی بدعت به دو طریق ثابت است

این که به طریقِ تجربه و اخبارِ ساریه در دنیا از  -نخست :اما عقال  به پنج وجه

اول امر تا امروز ثابت است که عقول و آراء، در جلنب مصنالحِ عنالَم و دفنعِ 

زیرا که مصالحِ عالَم یا دینی اند یا دنیوی، لیکن در  غیر مستقل اند؛ مضارِ آن

جمیع مصالح و مضار عاجز است، حتی کنه آدم  ادراک درامورِ دنیوی عقل 

  خننود بعنند نننزول در عننالَم بننه جننز از تعلننیم مصننالح و مضننار دنیننوی

پنس از ادراکِ آراء و عقنول بنه غینر واسنطه  دانست. اما مصالحِ اخروینمی

زیرا  ؛پس ثابت شد که ابتداع ضد است به این اصول دورتر اند. وحی مقدس

 .آن مستندِ شرعی دیگر نیست در مایهسوای ادعای عقلِ بیکه 

جامع و مانع و کامل آمده است احتمالِ  این که شریعتِ مقدس -دوم

 ﴿زیرا که ارشادِ خالق سبحانه و تعالی است:  ؛زیادت و نقصان ندارد

  ﴾ :امروز دینتان را براى شما کامل کردم»[. 3. ]مائده» 
شنما را بنر راه » «َكَنَهاِرَها َلْيُلَها اْلَبْيَضاِء َعَلى َتَرْكُتُكْم» و در حندیث اسنت:

مستقیم رها کرده ام که شب آن همانند روز آن است )هنی  شنک و شنبهه و 

تا دین کامنل و  و مسلّم است که حضور  «اعوجاجی در آن و جود ندارد(

ت و گنجنایش و جمیع مایحتاج از امر دین و دنیا بر او نازل نگشن مکمل نشد

، پس گویا که مبتدع شقی به زبانِ حال چیزی دیگر نماند از دنیا رحلت نکرد

یا مقال گویا است که شریعت مکمل نشده است و احتیناج مزیند دارد و اینن 
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 حتمنااعتقاد انکار ختم نبوت است، چرا کنه اگنر احتیناجِ دینن ماننده اسنت 

ی حو صاحب وضرورت صاحب وحیی دیگر هم باقی است که تکمیل کند 

 نبی باشد.

به وجود گوید: از امام مالک شنیدم فرمود: هرکه بدعتی می 1ابن ماجشون

در رسنالت خیاننت کنرده  کند که محمند میگمان د، پس هرآئینه او آور

   ﴿فرماینند: اسننت، العینناذ بنناهلل. زیننرا کننه خنندای قنندوس می

﴾ «پنس هرچنه آن روز دینن  «راى شما کامل کنردمامروز دینتان را ب

 نبود امروز دین نخواهد شد.

و خنود مندعی رسنالت اسنت،  بودهشریعت  بااین که مبتدع معاند  -سوم

و تعینین کنرده حاال چرا شارع برای عبادات و اوقات و انداز و ازمان آنهنا را 

دانیم، و یداند و ما نمنزیرا که خدا می ؛تجاوز را تهدید و وعید فرموده است

کنند، و للعنالمین فرسنتاده اسنت، مبتندع اینن همنه را رد می حمةرسول را ر

گوید که: اینجا طرق دیگر و خوبی دیگر موجنود اسنت کنه شنارع خبنر می

دانیم شنارع دانیم، بلکه این که ما میداند ما هم مینداده است، اگر شارع می

تینر اُود مچارکنه لَگنی هَمُنودی »هم باخبر نبود )العیاذ باهلل(، به قول بلوچان: 

                                           
و از بزرگتدرین  فقيده مددنی؛ ماجشدونمعروف به ابدن  هعبدالعزیز بن عبداهلل بن أبی سلم -1

. 1/319سيَر أعالم الندبالء:  هجری وفات یافت. نگا: 213الك. در سال: شاگردان امام م
 ]مصحح[.



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾215﴿ 
 

 

 

این کلمة مبتدع و عملِ او نبوت را ختم و دعوی رسالت به او  «1بچارکه پَرّی

 کند.ثابت می

کنند، بلکنه نفس خنود را مضناهی شنارع می گویا این که مبتدع -چهارم

 .ایجاد چیزهای کرد که شارع خبر نداشت )العیاذ باهلل(

تندی شرعی نیست، محض اتباعِ ظاهر است که چون بدعت را مس -پنجم

داخل شد، خداوند فرموده  «َهَواهُ  اتََّبَع ِنَم»هوا گردید و بس و در حکم 

از خواهش »[. 21]ص:  ﴾      ﴿است: 

 ﴿و نیز  «کند[ تو را از راه خدا گمراه مى[ پیروى مکن که ]آن]نفس

       ﴾  :تر کیست گمراه»[. 15]قصص

[ خداوند پیروى [ اش بدون رهنمایى از ]سوىاز کسى که از خواسته ]نفسانى

 درین آیات تدبر باید کرد. «کند

درین مورد روایات قرآن و حندیث و روایناتِ سنلف بنه حندِ  لیکن نقالً

 ذکر کردیم. لسنةدر کتاب اتواتر است و ما بعضی 

]آل عمران:  _    +فرماید: می /امام مالک 

 گردد روی اهل هوا و بدعتسفید میروی اهل توحید و سنت یعنی  .[151

 هم همین معنی کرده است. ب، و ابن عباس گرددو سیاه می

                                           
 ترجمة: ]مصحح[. -1
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یعنی اهل . [151]آل عمران:  _  +فرماید: قتاده می

[. یعنی 113]انعام:  _  +مرویست:  /البدع، و از مجاهد 

 جمیع طرق بدع و شهوات به بدعتی غیر دیگر البدع و الشهوات عام است مر

   + :، و از مجاهد و عبداهلل بن سهل تستری مرویست کهخاص نیست

    _  :[ راه راست با خداوند است و ]بیان»[. 1]نحل

قصد السبیل طریقِ سنت است و جائر  .«ها( کژ است[ از آنها )راه]برخى

   ﴿تفسیر  لطریق اهل اهواء و بدعت است، و از صدیقه 

  ﴾ آنان که دین خود را بخش بخش کردند »[. 111نعام: ]ا

 .مرفوعا  موجود است که مراد اهل اهواء و اهل بدع اند «و گروه گروه شدند

ترین شخص به جانبِ کنندهکه: شتاب ستفرموده ا /محمد بن سیرین 

ارتداد اهل بدعت اند، یعنی به طمعی مختصر دنیوی اسالم را سالم داده 

: ه استفرمود ید که پروانگانِ دنیا اند. عالمه ابی الجوزرونداخلِ کفر می

از بوزنه و  مرا قسم به خدائی که روحِ من در دستِ اوست اگر خانة من

تر دارم ازین که یک نفرِ مبتدع همسایة من باشد. و پُر گردد دوست خوک

 به کثرت ذکر کردیم احتیاجِ اعاده نمانده است. را احادیث و اقوالِ صحابه 

حسن بصری و ایوب سختیانی مرویست که صاحبِ بدعت هر قدر که  از

گردد. از در عبادت فرض و نفل بیشتر سعی کند از خدای بزرگوار دورتر می

سفیان مرویست که مردی فقیه فرموده است که اگر من همه مردمان را 
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کردنِ یک ترسم. یعنی گمراههدایت کنم و سبب گمراهی یک نفر باشم می

، و این کار را مبتدعین کندت و ثواب هدایت تمام عالم را برباد مینفر عباد

 .انجام می دهند

و از اکابر طریقت و اعیانِ والیت ذمِ بدعت به کثرت آمده است، مثل ابو 

القاسم قشیری و فضیل بن عیاض و ذوالنونِ مصری و بشنرحافی و یحینی بنن 

الجوزجنانی و ابنوبکر معاذ رازی و ابوبکر دقناق و جنیند بغندادی و ابنوعلی 

ینی و  الترمذی و ابوالحسن الوراق و ابومحمد الثقفی و ابراهیم بن شیبان قِرمِسنِ

ابننوبکر بننن سننعدان و ابننوعمر و الزجنناجی و اسننماعیل بننن محمنند السننلمی و 

ابوعثمان المغربی و ابویزید البسطامی و عبداهلل التستری و ابوسلیمان الندارانی 

بنوحفص الحنداد و حمندون القصنار و ابوعثمنان و احمد بن ابی الحواری و ا

الحیری و محمد بن فضل البلخی و ابوسعید الخنزاز و ابوالعبناس بنن عطناء و 

البغندادی و ابواسنحاق الرقاشنی و  ةابراهیم الخواص و بنان الحمال و ابنوحمز

ممشاد الدینوری و ابوعلی الرودباری و ابو محمد المنازل و ابو یعقنوب النهنر 

عمر النجید و بندار بنن حسنین و ابنوبکر الطمسنتانی و ابوالقاسنم جوری و ابو

همننه بنندعت و اهننل بنندعت را  .النصننرآبادی رحمهننم اهلل و بننرّد مضنناجعهم

 1های گونناگون کننرده انند. روایننات همنه در اعتصننام شناطبی جلنند منذمت

 موجود است.
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مده است برای هر آیا ذمِّ بدع و محدثات که در قرآن و احادیث آ سوال:

یا فقط  !خاصیا  عام باشد !یا قولی یا عملی؛ ترکی باشد یا فعلیاست؛  یدعتب

 مخصوص یک قسم است؟؟

  :نزد محققین عام است، به چند وجه جواب:

این که تمام آیات و احادیث که درینن منورد آمنده انند عنام و  -نخست

 مطلق اند با وجود این کثرت در آنها هی  جا استثنائی نیامده است.

قتی یا دلیل شرعی کلی و که در اصول است که هر قاعدة کلی ینا -دوم

د بنه وو به آن تقییند و تخصنیص مقتنرن نشنکه در مواضع کثیر تکرار گردد 

بقای آن بنر مقتضنای عمنومی خنود منی  کثرت تکرار دلیلهمراه ، پس این 

 .باشد

آن عمنوم  مبننی بنراجماع صحابه و تابعین و سنلف در ذم بندعات  -سوم

 .ی  تخصیص به نوعی از آن نشده استبوده و ه

وقتی که ثابت گردید که مبتدع گنهگار و مجرم اسنت، پنس بایند  انتباه:

زینرا  ؛اسنت بر نیست، بلکه آن به مراتب مختلفدانست که رتبة گناه همه برا

اسنت و  یو بعضنی بندعتِ حقیقن ،معلنن گاهیی مبتدع مسر است و گاهکه 

و بعضنی کفنر اسنت و  ،ضی مشکلو بع ، و بعضی واضح استبعضی اضافی

برخی از مبتدعین بدعت خویش و  ،و بعضی مضر است و بعضی نه ،بعضی نه

 خالصه گناه همه برابر نیست. را تبلیا می کنند و بر خی تبلیا نمی کنند.
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باید دانست که انواع تبلیا بسیار اند، بعضی وعنا  اننذار و تبشنیر  تذكره:

ت و بعضنی مسنئله و مسنائل و بعضنی کنند و بعضی قصص و حکاینابیان می

کنم و غزوات و جهاد سلف و وقنائع ماضنیه و بعضنی اخالقینات و بعضنی حِ

فلسفه و بعضی حقائق و رموز و بعضی عقائد تردید اشنراک و بندع و اثبنات 

اسنت و  †انبیناء  تبعینت بنه نوع اخیر، این غور دیده شودتوحید، چون به 

کنه:  نندعضی اکنابر فرمنوده اواری حقیقی همین شخص است، ازین سبب ب

چند دقیقه بیان توحید و سنت و تردیدِ شرک و بدعت افضل و اولی و اعلنی 

باشد، عقال  این هنم مسنلّم دیگر های سالها که در شعب است از وعظ و تبلیا

 است.

و چنه  کنرداتخناذ بایند  چنه تندابیریبرای تردید بدعت و مبتندع  سوال:

 .؟قیامی صورت پذیرد

فرموده اند که: حسنبِ طاقنت خنود طبنق زمنان و مکنان و  اکابر جواب:

شنان قینام الزم اسنت، ورننه روز اعوان به یکی ازین پانزده صورت در مقابل

 محکوم و مجرم خواهی شد.نزد خدای بزرگ محشر 

مسلمان شده  ردند،شاید که برگ لحجةوبه ارشاد و تعلیم و اقامت ا نخست:

 .حجت های واضح را بپذیرند

با آنان را ترک سالم و کالم  کند و اگر نمی توانست مهاجرت خوددوم: 

 د.کن

 از وطن خودش تبعید کند.مبتدع را سوم: اگر قدرت دارد 
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 .از بدعت خویش توبه نمایدزندان کند تا مبتدع را چهارم: 

 شان کند و مردمان را از ایشان بترساند.پنجم: یا ذکر حاالت

، در صنورت توانمنندی بنر علینه کننندششم: اگر در مقابلة مسلمانان قیام 

 جهاد کند. آنان

و بندعت را ثابنت  ننددادن اگنر توبنه نکنرده تمنرّد کردتوبهاز هفتم: بعد 

 .سنت انکار کردند، اگر قدرت داشت آنان را بکشد نموده و از 

 شان را بیان کند.شان را توضیح دهد و اعمال فاسدههشتم: مذهب

ت حکم تکفیر او دهند تنا هنرکس او را نهم: اگر به درجة کفر رسیده اس

 بشناسد.

تواننند شند و ننه دهم: چون بنه درجنة کفنر برسنند ننه واری مسنلمان می

 شود.مسلمان واری ایشان می

 یشان مناکحت نکند.ا یازدهم: با

کردن ایشان و عدم قبول شهادت ایشنان در بینع و دوازدهم: مجروح ثابت

 شراء و غیرهما.

 ض ایشان.سیزدهم: ترک عیادت مری

 شان.چهاردهم: ترک حضور جنائز ایشان و غم و شادی

 کنند.پانزدهم: زدن ایشان اگر به غیر زدن قبول نمی
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 فصل سوم در بیان اختالفِ علماء در تقسیم بدعات

الدین بن عبدالسالم و شاگرد او قرافی و غیره به عز مثل شیخ  اندکی از علماء

قسم اسنت: واجنب و منندوب و مبناح و  تقسیم بدعت رفته اند که آن بر پنج

. سيئةو  حسنة :دو قسم است بدعت اجماال  نزد این قوم مکروه و محرم. گویا

وط است، قرافی بسطی شنافی نوشنته شان مبسکتب خالصه دالئل این قوم در

 است.

 هسديئو سنوادِ اعظنم محققنین بندعت اصنطالحی را همنه  اما عندة کثینر

 غوی و اصطالحی گفته اند.اند. آری، نفس بدعت را لگفته

 مختصر جواب آن جماعت اولی را متوجه باید شد.

این که، هرچه ایشان از قبیل واجبات و منندوبات و مباحنات کنه از  -اول

بدعات شمرده اند، صحیح نیست، بلکه اینها تحت قواعد شرع داخنل انند، و 

ع بدعت اصطالحی آنست که اصلی در شریعت نداشته باشد، پس این اجتمنا

تنوانی گفنت، یعننی متنافیین است. آری، در اطالق لغنت آنهنا را بندعت می

در اصنل منطنوق  ئل مستنبطة ننو از قنرآن و حندیث کنهاشیاء نوآورده و مسا

نعنم » :در موضوع جماعنت تنراویح فاروق  عمرظاهر نبوده اند، مثل قول 

ه با وجودی که سنت خلیفة راشد و اصحاب است، اما چون کن .«هذه ةعالبد

بنه اینن طنرز نبنود آن را بندعت  کاری ننو بنود کنه در زمنان آنحضنرت 

 فرمودند، یعنی سنت نو آورده. 



   

 ﴾210﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

بدعت خود مخترع و مبتدع است کنه اصنلی شنرعی  تقسیماین که  -دوم

ندارد، بلکه این در نفس خود متدافع است، چرا که از تعریف بندعت معلنوم 

ظاهر است کنه واجنب  شرعی نداشته باشد و بدعت عملی است که اصلشد 

تواند و این نقص است و مندوب و حرام و مکروه به جز از اصولِ شرعی نمی

من املطرر  فررَت»بر تعریف با وجودی که تعریف مسلم است، مثل اینن کنه 
 .«از باران فرار کردی و زیر ناودان قرار گرفتی». «ووقعت حتت امليزاب

 بندعتاما تقسیم  وده وبپس اتفاق اصحاب را در ذم بدع صحیح و مسلم 

بنه  111از ص  1شان در اعتصام شاطبی ج غیر صحیح است، تفصیل جوابات

إن »و گفتنه انند کنه  «البدعة شرك الشررك»مذکور است، گفته اند که: بعد 
و غینره، صنورت  1ةألمداما نزد اکابرِ دیوبند مثل حکیم ا «اخلالئق شّرها البدع

قنرار داده انند، یعننی بندعت  زاع لفظنیجمع اختیار کرده اند و این نزاع را نن

گردد، و پس کسانی نیست، اما بدعت صوری دو قسم می هسوای سیئ حقیقی

گفته اند، سبب اینست که هرچه برنو بدعات حسننه  سيئةکه بدعت را همه 

است آن را در قاعده داخل کرده اند و ایشان که دو قسنم گفتنه انند بنناء بنر 

 .اند صورت نظر کرده

 (.231، ص 1ج )امدادیه  ة يف االصطالحاتوال مشاح

 و همین است محقق نزد احقر.

                                           
مدی  هدد1314 و متدوفی: 1221منظور از حكيآ األمت عالمه اشرف علی تاانوی متولد:  -1

 باشد. ]مصحح[.



 شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران   ﴾213﴿ 
 

 

 

 و فرقِ آنها ع حقیقی و اضافیفصل چهارم در بیان بدَ

ننزد  سيئةاست و بس، پس همین  سيئةباید دانست که نزد کسانی که بدعت 

شرعی از  دلیلآنست که  شان دو قسم است: حقیقی و اضافی. بدعتِ حقیقی

 .بر صحت آن داللت نکندجماع و استداللی از ائمه کتاب و سنت و ا

آنست که ذی جهتین است از یک جهت دلینل دارد، پنس  بدعت اضافی

لیلی متعلق نیست، مثنل بندعت به د آنازین جهت بدعت نیست و جهت دوم 

ن هم همین تسنمیه دارد برای آ هاست، پس چون که این قسم دو شائب حقیقی

والنتيجة يتبع األخس  –ترجيحا جلانب احلرمة مناسب است،  یعنی بدعت اضافی
 .1واألرذل

شنان اینن فرق صوری این دو از بیان باال واضنح گشنت، امنا فنرق معنوی

و حناال  و ، نه اصال  دلیل شرعی هست و ننه کیفیتنا  یحقیقبدعت است که در 

دلیل از جهتِ اصل هسنت، امنا از جهنت کیفینات و  تفصیال ، ولی در اضافی

، و دلیلی وجود ندارد -با وجودی که محتاج به دلیل است- صیلاحوال و تفا

، در عباداتست نه در عاداتِ محضه که محتناج دلینل نوع نیز وقوع اغلبی این

 نیستند.

                                           
نتيجهو  این قاعدس بيشتر در كتب منطو مورد استدالل واقع می شودو و معنایش اینست كه: -1

تابعِ كآ ارزش ترین و پائين ترین جانب می باشد. به مثالی كه مؤلف دادس مراجعده شدود. 
 ]مصحح[.
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شود و باقی در منورد مثال اضافی برای تفهیم داده میو درین کتاب چند 

ذکی  ، مردذکر بدعات که این حقیقی است و این اضافی تفصیل الزم نیست

 .توانده میخود امتیاز  داد

منثال   همكندتعیین اوقات و ازمنان و اه مثل التزام نوافل و مستحبات ب -اول

جنای دیگنر،  کنم، ولی در فنالن مسنجد، و درکسی گوید که: من تهجد می

جد دلیل دارد، ولی زیرا که جهت اصل ته ؛گرددمی روا ندارم بدعت اضافی

 دلیلی ندارد. این کیفیت خاص

ارتکنناب تننرک جمعننه و جماعننات و غیننره و ه نشننینی بنندوم مثننل گوشه

 شان.امثال

اینجا دو چیز است التزام عمل و دوام عمل، اول بندعت اسنت ننه  تبصره:

التزام این است که، عمل غیر الزم شرعی را مثنل مسنتحبات و مباحنات  .دوم

آن داند یا گیرد که ترک آن را گناه یا قابل مالمت میبر خود چنان الزم می

 کند.مالمت میرا 

و  ،کنند ننه بنه اینن اعتقناد فاسندو دوم اینست که همان عمل را دایم می

 داند.کند و قابل مالمت نمیتارک آن را مالمت نمی

را یاد باید داشنت کنه هنر امنری مسنتور الحنال کنه در  قاعدهاین  فائده:

را بندعت متنردد شندی، آن  سنت بودن و یا بدعت بنودن آن بودنو مستحب

 باید شمرد و اگر بین وجوبیت و بدعیت او متردد شدی ترک نباید کرد.
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 دو نوعنجم در بیان انقسام بدعت سیئه به فصل پ

 .سو مکرو امحره مطلقا دو قسم است: معلوم فکر روشنت باد که بدعت سیئ

از بدعت محرمه کفر صریح است مثل بدعات زمانِ جاهلیت که  یو بعض

 ﴾       ﴿در آیة کریمه: 
 .مذکور است (1)[131]انعام: 

و بعضی آنست که در کفر آن اختالفست مثل بدعات خوارج و قدریه و 

 شان.امثال

و بعضی کبیره است ولی به درجة کفر نیست مثل بدعت تبتّل و صوم 

 ان به قصد قطع شهوت جماع.در آفتاب و خصای انس ایستاده

های رمضان بعد تراویح و بعضی مکروه است مثل قرائت قرآن در شب

 شان.حلقه بسته، و ذکر بادشاهان ظالم در خطبه، و امثال

و نیز باید دانست که این قسم بدعت که مکروه است صغیره اسنت، مگنر 

 گردد.به چند وجه که کبیره می

 گردد.میبه اصرار و ادامه کبیره  -نخست

 .صاحب این گناه صغیر دیگران را نیز به گناه خود دعوت دهد -دوم

گنناه یا در جائی که آن  آن را در حضور مردم انجام دهداگر علنا   -سوم

صغیره نیست، بلکه آنجا اقامت سنن غالب است، یا در آنجنا اعنالم شنریعت 

                                           
و گفتند: آنچه در شكآ این چاارپایان اسدتو بدراى مدردان مدا خداصّ ]و »ترجمه:  -1

 .«[ استحالل
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 ؛باشنددیگنران  ی اجاری و ساری است، یا همان شخص عالم یا شنیخ مقتند

 اگرچه لسانا  دعوت نکند. است عوام به جانب بدعتداعی  زیرا که عمل او

مرویست که عالمی از بنی اسرائیل بدعتی کرد، پس مردمان  /از حسن 

بعد از مدتی آن  کردند و کار او در بین مردم خیلی مشهور گشت.اتباع از او 

آن زنجینری  عالم گناه خود را حس کرد استخوان خود را سوراخ کرد و در

داخل کرد و آن را بدرختی بلند بست و خود را آویزان کنرد، پنس گرینه و 

بنه الحاح کنرد، پنس  توبه شروع کرد و به مالک الملک و غفار الذنوب 

د، و شنوقبنول نمنیکه اینن شنخص را بگنو: توبنة تنو وحی شد نبی آن امت 

تنو مُنرد و  کردنگناهی که تو خود کرده بودی بخشیدم، اما آن که به گمراه

 گردد.به توبه دور نمی ،در جهنم رسید جُرم او از تو

 گردد.آن را حقیر داند و چیزی تصور نکند، هم کبیره می اگر -چهارم

پیدا شود کنه  هر بدعت که در ضروریات )نفس، نسل، عقل یا مال( تنبیه:

شود، بنه همنان تفصنیل  حسنات پیدااز دین باشد کبیره است و هرچه در مست

  که گفتیم کبیره است ورنه صغیره است. )از اعتصام شاطبی(.باال

د ینا کنه مخصنوص اسنت بنه آیهم می آیا ابتداع در امور عادی اشکال:

 آید، امنا در امنور عنادیبدعت می اتفاقا  امور عبادی؟ جواب در امور عبادی

ی گفته اند که: در همنان امنر اآید و عدهای گفته اند که: میاختالفست عده

واضنح  آید و اگر نه پس نه، مثالِ عبادیهست می ادی، اگر شعبة از عبادیع

 است.
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گیری و تقدیم جهال بر علماء در مثل عشرگیری و گمرک اما مثال عادی

کردن کارهای حکومتی و مدارس و قضاوت و فتوی والیت علمیت و حواله

 به نا اهالن و پوشیدن لباس امثال فساق و غیره و غیره.

کنند کنه محمند بنن اسنلم را حافظ از محمد بن اسلم رواینت می ابونعیم

تا عقیقه کنم من پسنر  بگیر برّه دوگفت: محمد بن قاسم به فرزندی پیدا شد، 

را، و درهم دیگر مرا داد که بگیر به اینها آرد و غربال نکن و ننان کنن بینار، 

ا تنو پس رفتم آرد گرفته غربال کرده ننان پختنه آوردم، پنس فرمنود: اینن ر

غربال کردی، ده درهم دیگر داد که بنرو دوبناره آرد گرفتنه غربنال نناکرده 

بیارید، پس آماده کرده آوردم، گفت: یا اباعبداهلل عقیقه سنت است و غربنال 

خواهم کنه که در عمل سنت بدعت داخل گردد، و نمی . و زیبا نیستبدعت

از شناطبی(.  –بنده فقنراء ه این نان بدعت در خانة من باشد )اینن را بینرون بن

سننبحان اهلل بزرگننانِ دیننن چقنندر محتنناط بودننند نننان بنندعت را در خانننه 

های ما د و ما خواص و مقتدایان هنوز به جای رسیده ایم که خانهشتنگذانمی

و دیوارهنای منا اسنت.  حرام کتب جدید و روزنامه و غینرههای پُر از عکس

 .ا وارمحنااللهم اهدن مزخرف اند، های گوناگونهمه بتزخرف

 و بیع و نکاح و شراء و طالق و اجارات و جنایات نیز از عادات اند.
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 ع و مصالح مرسله و استحسانفصل ششم در بیان فرق بین بدَ

ع است، زیرا کنه ندانسنتن فنرق دانستن فرق این سه چیز از مهمات مسائل بدَ

 سننانمغالطننه و تخلننیط بننین بنندعت و مصننالح مرسننله و استح هاینهننا منجننر  بنن

، چنانکه کسانی که قائل بدعت حسنه شده انند، علنتش اینسنت کنه گرددمی

ایشان مصالحِ مرسله و استحسان را نیز از بدعات شمرده انند، و فنرق و فنارق 

بین اینها از نظرشان مخفی گشته است، چرا که مصالح مرسله و استحسال هم 

 شرعی نیستند، مگر در نظر دقیق. ه اصلمستند بظاهرا 

ح مرسله آنست که صحابة کرام رضوان اهلل علیهم را کدام حادثة در مصال

دیدند، نمی شد و حل آن در نصوص صریح و استنباطیزاحم میوقت خود م

دانستند، و آن عوام مفید و مهم می برایبر مصلحت دینی  ولی همان امر را بنا

ثله معلوم کردند، چنانچه از امدیدند، آن را جاری میرا مخالف شرع هم نمی

د گردد. و استحسان آنست که در زمان مجتهندین چننین حنوادی رو آورمی

دیدند، اما بعد از نظر غائر دلیلی نمی در نصوص و قیاس جلی دلیلی برای آن

و بدعت اختراع چیزیست به مثال غیر سابق، چون  .شودمخفی انتسابا دیده می

ارند، با همدیگر مشابهت ند ظاهرا به اصل شرعی انتسابکه این هرسه دلیلی 

شند، بنا وجنودی کنه آن تامه پیدا کردند که امتیاز آنها بر هرکس مشکل می

 هردو در شرع مقبول اند و این مردود است، به قول رومی:

 هنننردو آن آهنننو گیننناه خوردنننند و آب

 و زان مشنک نناب زان یکی سرگین شند
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گنردد، و وم میة یگانگی بین اینها در بادی النظر معلنهاز غایت امتزاج شب

: سنتدر نفی و اثبات آن دو هم اختالفست، در مصنالحِ مرسنله چهنار قنول ا

اصنلی ه ای از اصولیین انکار آن کنرده انند، تنا مسنتند بنقاضی عیاض و عده

مطلقا  اعتبار کنرده اسنت، و اکثنر احنناف و  /صحیح نباشد، و امام مالک 

 نند،قبنول کنرده اشند اگرچه مستند به اصلی شرعی نباآن را  /امام شافعی 

اینجا تفصیلی  /به معانی و اصول ثابته قریب باشد. و قول غزالی  باید لیکن

در احکنام معتبنر  /و امنام مالنک  / بوحنیفنهدارد، و استحسان را امنام ا

  .انکارِ آن کرده است /دانند و امام شافعی می

از گنردد، بنه او منرتبط میحکم باید دانست که معنی مناسب که  آگهی:

  :سه قسم خالی نیست

پنس در صنحت اینن  آناین که شرع مقدس گواهی دهد به قبنول   -اول

 اشکالی نیست.

 و به قبول این هم راهی نیست. آن،آنچه شرع گواهی دهد به رد  -دوم

و اگر  شرع مقدس از خیر و شر آن خاموش اند آنچه شواهد خاص -سوم

اینن مصنالح  -ن نداشنته باشنداگرچه دلیل معی-فق باشد مالئماتِ شرع موابا 

 .است و معتبر می باشد مرسله

از مصالح مرسله گوش باید کرد تا مزید به تو روشن  چند مثالی مختصر:

 گردد.
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و عثمان  یکی از آنها جمع مصاحف و کتابت آن در زمان صدیقِ اکبر 

آمده است کنه چنون کنه اینن  بود، چنانچه در روایات صریح ذوالنورین 

نصوص نداشت، ازین وجه با همدگر اوال  اختالف کردند و بعدا  عمل دلیل م

در حفظ کتاب و چون به مالئمات شرعیه نظر کردند معلوم شد که نظر شرع 

 آن را ترجیح دادند.شریعت است، پس 

 .نیز بر این موضوع قیاس می شود جمع و کتابت علوم دینی

 است. 1سوم قضا به تضمین صنّاع .دوم مثل حد شارب خمر است

 ضرب و حبس متهم است. -چهارم

نبودن کسب حالل در عنام نبنودن وسنائل جواز شبع از حرام وقت -پنجم

 حالل مثل مضطر.

 است. 2واحده قتل جماعت ب -ششم

 .جواز بیعت المفضول مع وجود افضل است، و امثال اینها بسیار اند -هفتم

فنظ امنر ح -نخسنت :و باید دانست که مرجع مصنالح مرسنله دو چینز اسنت

                                           
تضمين صناع = اصطالح فقای استو كه چون اهل حرفده و صدنعت مدالی را از مشدتری  -1

بگيرد كه آن را برای تو درست می كنآو و در این هنگام مدال در دسدت او از بدين بدرود 
 ضامن می باشد. ]مصحح[.

قتل جماعت به واحد = اگر عدس ای یك نفر را به قتل برسانندو همه ی آناا قصداص مدی  -2
فرمودندد: اگدر اهدل  سشوند و به قتل می رسندو حتی در روایات آمدس كه فارو  اعظدآ 

 ی آناا را قصاص خواهآ كرد. ]مصحح[.س در قتل كسی مشاركت داشته باشند همهحير
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تخفیف و رفع حرج الزم در دین، و در بدعت یکنی  -دوم .ضروری در دین

 ازین دو نیست، پس فرق شان واضح شد.

و در استحسننان چننون کننه وجننود مستحسننن ضروریسننت و آن یننا شننرع 

گردد یا عقل و در بدعت ما ذکر کردیم که نه حسن شنرعی هسنت و ننه می

 گوننه استحسنان را اینن بعضنی عقلی، پس فرق این دو هنم الئنح گشنت، و

بنه رأی و خوب دانسنته به عقل خود  آن را مجتهدی: آنچه ندتعریف کرده ا

 (.2میل کند. )از اعتصام شاطبی ج خود به جانب آن 



 

 

 باب اول

 در امکنه و ازمنه مختلفه در بیان رسوم و بدعات مختلف

معصیت بعضی از رسوم آنست که آنها را مردمان  :سه قسم انداستقراء  رسوم 

داننند و خنود را در عمنل آنهنا دانند اعتقادا ، امنا عمنال  آنهنا را سنبک میمی

 -سنوم داننند.و حالل میآن که آنها را مباح  -دوم .دانندمعذور و مجبور می

 دانند.آن که آنها را اطاعت و ثواب می

فصال اول در بیااان آن رسااومی کااه آنهااا را معصاایت دانسااته عماال 

 کنندمی

 ها رسم رقص است که درو اینقدر قبائح است.در عروسی از آنها یکی

دیدن زن نامحرم اهل مجلس را که زنای چشم اسنت، و نغمنه و آواز  -1

کردن زدن که زنای زبانست، میالناو را شنیدن زنای گوش است، با او حرف

زنند کنه زننای دسنت دل به طرف او که زنای دلست، و بعضی دست هم می

رسند که عین زناست. در حدیث صحیح ل عمل هم میاست، و بعضی به اص

اکنرم  نبیاین مضمون صراحتا  موجود است، در حدیث دیگر آمده است که 

 من بسیاری از بندگان را مبتالی عذاب جهنم دیدم، از جملة آنها فرمودند :

در مقامی غاری به شکل تنور دیدم که از باال تنو و از زیر وسیع بود و پر از 

سنوزند، و درو بسیاری از زنان و مردان برهنه و لخت دیدم کنه می آتش بود

رود گردند و چون پنائین منیبلند می های آندر موج آیدچون آتش باال می
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 چنه کسنانی انند؟بنرد، از جبرئینل  پرسنیدم کنه ایشنان ایشان را هم فنرو می

 فرمودند که: زانیان اند. )رواه البخاری(.

فرمودند: اهلل تعالی بدچشمان  سول مقبول و در حدیثی دیگر است که ر

 . )رواه البیهقی(.نگاه کند لعنت کندجانبِ مرد بیگانه قصدا   به که یرا و زن

و در حدیثی دیگر است که هرکه نگاه کند به جاننب یکنی بنه بندنظری، 

 شود.روزِ قیامت سرب گداخته جهنم در چشم او ریخته می

تننر و گرانلنننی از گننناه مخفیکننه گننناه ع باینند خنناطر نشننان سنناخت -2

تر است، در حدیث است که از عالمات قرب قیامت یکی علنی بنودن سخت

و غیره است، در آن وقت باید از باد سُرخ و  رقصو باجه و  آواز خوان،زنان 

. ترسنیدباری و سننو صنورت هناشندن زلزله و غرق و خسف زمین و مسخ

 )ترمذی(.

ز رقص و غننا ت زمان ماست احاال گوئیاین حدیث مبارک گویا پیشین

صوت و سینما و تلویزون و چننو و ربناب و مزامینر و و باجه و رادیو ضبط 

حینائی و فحنش و مزامینر در هنی  سرودهای امروزه. در حدیثی است که بی

هنای ، مگنر اینن کنه طناعون و وبنا و هیضنه و بیماریگنرددظاهر نمی قومی

 یشان نبوده است. )ابن ماجه(.ین اقبال در بگردد که گوناگون هم عام می

درین زمان مصداق این حدیث را مطالعه باید کرد که از صند یکنی را از 

بینی که صنحیح خاص و عام و شاه و گدا و مرد و زن و شهری و کوهی نمی
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اعمنال  حتما به یک مریضی مبتال است، این همه از شنومیو تندرست باشد، 

 ماست. 

رسد = صنورت اعمنال ماسنت آنچنه بنه منا میگاه به ما لطف او گاه بال 

 رسد.می

داعی و سرکردة اینکارها که اینقندر منردم را بنه گنناه وادار و آمناده  -3

کرده و مجلس گنناه و آتنش معصنیت را گنرم کنرده و داعنی شنده اسنت، 

آید که همه لی و محارب خدا و رسول میزهمینقدر گناه برعلیه آن بدبخت ا

 ینادرسنمی را از او  بلکه اگر دیگری همین بند اهل مجلس کسب کرده اند،

گرفته مروج کرد تا مدتی که این رواج و مروجین در دنیا باقی مانند گناه بنه 

رسد سلسلة جرم او بستة همین عمل است، چنانچنه در این بدبخت در قبر می

بنر او همنان  تا آن عمنل هسنت جاری کند حدیث است که هرکه روشی بد

 سلم(.عذاب جاری گردد. )م

کسانی که دور دراز اند را بنه ذریعنة خطنوط و رقاصان و خوانندگان  -4

و از یک دیگر در انعقاد این مجالس تشکر و قدردانی ، کنندقاصد دعوت می

، اینن خنود جرمنی دیگنر اسنت کنه گنناه پوشنیده خنود را اعنالن می کنند

 گنناهخدا د. در حدیث است که همه بخشیده شوند، مگر شخصی که نکنمی

 او را ستر فرموده بود و او خود اظهار و اعالن کرد.

دین و ضبط و رادینو در آن مجلس چنو و رباب و سرود و شاعر بی -1

اسنت  شود العیاذ باهلل این صراحت مقابله با رسول خدا الزمی قرار داده می
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که فرمودند: خدای ذوالجالل مرا حکم فرموده است که من مزامیز را از دنینا 

 نابود کنم. )مسند احمد(. نیست و

دین و نائنب ابلنیس تدبر باید کرد که این داعی شوم ازلی و این شاعر بی

قینام کنرده  چون در مقابلة حبیب رب العنالمین خناتم األولنین واآلخنرین 

خطرة خاتمه بالسنوء و  باشد است، اگر به جز توبه بمیرد و محروم از شفاعت

 خلود عذاب دارد.

فتن مروج است که درین مواقع  د شد که درین زمان پرخبردار بای آگهی:

دین شعرهای بعض برند و بسا است که همین شاعران بیدین را میشاعران بی

 علمناء .ننندخوامنیفحنش  علماء را هم یاد کرده در ضبطها و چنین مجنالس

 گردند.و مضمونِ بدهند که شریک یک جرم می نها شعربه ای کرام نباید

، بلکنه در تغافنل دارنند لس اکثر و بیشتر از نماز و عبناداتشرکاء مج -1

اع اندازنند و منّنهنا مینماز و عبادات همسایگان و ارباب قنرب و جنوار خلل

گردند، ترک نماز و عبنادات جرمنی جداگاننه و خلنل در عبنادات للخیر می

 بندگان خدا جرمی دیگر است.

اراحت گردی و نیکی و تو ن دیث است که اگر گناه از تو سر زددر ح -0

اگر شود خوش گردی بدان که تو مدمنی و اگر نه پس نه. معلوم شد که بسنا 

نند و او کمان بیرون کرده در کفر داخنل میاست که ذوق گناه مردم را از ای

نیست. )العیاذ باهلل( این حال هر شنونده است حال داعی و سر حلقنة و  متوجه

 صدر دعوت به مقدار گناه همه است.
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اشخاص در عشق همان رقاصه یا شاعر گرفتار شده تمام دین و  یبعض -3

آن  هشندکار شننیع ین ا ند، مدسس مجلس سببکنمال و آبرو خود برباد می

 شریک است. شقی درتمام گناهان آنها

این که اکثر مردم امروزه آوردن رقاصه و شاعر را در مجلس عروسی  -1

کننند و اینن را ها به او صنرف میشیندانند و پولها و ماضروری و افتخار می

دانند، این آن بالی عظیم است که علماء فرموده اند کنه: ناز و کمال خود می

 شود.موجب زوال ایمان و زن می

کننند و ار و اسنراف پولهنا صنرف میدرین مواضنع بنه طرینق افتخن -15

 زند و پولها را مثل عقند جمنعدر هوا می انداپنجصدی و هزاری را  اسکناس

داننند، ایننهم اندازند و این اشیاء را کمنال خنود میکرده در گردن شاعر می

 مثل اول مزیل ایمان وزن حاللست.

فرسنتند بنه شنوند و مبارکبنادی میاز دور دراز کسانی که معلوم می -11

وسیلة کاغذ یا غیر اینان هم شریک گناه انند. در ابنوداود موجنود اسنت کنه 

اه دیگران راضی باشند هنم مثنل اوشنان گنهگنار هرکه گناه نکند، ولی به گن

 است.

نند کنه بنرای شناعر و می برهمراه به پول  حتمان در مجلس مشارکی -12

 این هم گناهی مستقل است. ،صاحب عروسی دهند

برخی نادانان می گویند که با ترک این رسم و رواجها خویش و اقوام از 

 و رسول را ناراض مکن.بلی ناراض گردند، ولی خدا  ما ناراحت می شوند.
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 فصل دوم بعضی از رسومِ مروجه

در بعض جا شغل شطرنج و کبوتر بازی و جنگانیدن خروسان و کبکان است 

پیداشندن  حرام می باشد. شریعت اسالمی این کارها را به علنت که مکروه و

 ممنوع نمنوده بغض و عداوت ذات البین و ایجاد غفلت از نماز و ذکر و غیره

)بغنض و اهر شد که وقتی که علت حرمنت قمنار اینن دو چینز است، پس ظ

گردد، حاال شد، پس در هرچه این دو علت دیده شود حرام میایجاد غفلت( 

چه قدر ایجاد غفلت و اشتغال بما  بازی هاچون دیده آید معلوم است که این 

رسند. در گردد که موقع به زد کوب و دشننام میال یعنی اند و اکثر چنان می

موجود است که هرکه با نرد بنازی کنند او نافرمنانی  یث رسول مقبول حد

 خدا و رسول کرد. )احمد و ابن ماجه(.

و در حدیثی دیگر آمده است که هرکه، به نرد بازی کرده پس برخاسنته 

نماز خواند، مثال او مثل کسی است که در ریم و خنون خنزینر وضنو کنرده 

 خواند. )احمد(.نماز می

 فرماید که: شطرنج قمار عجم است. ابوموسنی اشنعری می مرتضی 

و در روایتی از اوست که کند بازی نمیگنهگار  جزفرماید که: به شطرنج می

دارد.) اینن هرسنه از شطرنج باطل است و خداوند متعال باطل را دوست نمی

 شعب اإلیمان بیهقی اند(.

کنه درو منال در کتب فقه حرمت شطرنج را مصرح نوشته اند برابر اسنت 

م کنه یکند که: ما ازین وجه بازی منینگویمی اننادان یشرط کنند یا نه، بعض

رسند، پنس اوال  اینن د و در فنون حنرب از او مندد میکنمی ذکاوت را زیاد
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ذوکات چه مناسبت، بلکه عقل ا معنی است آن را بفائده و حرف بیسخن بی

اصال  توجهش بنه چینز  گردد کهمخبوط تر میگرد که درو چنان منهمک می

 .گنرددرود، البته در همین کار فاسد، ذهنش زیناده شنده مناهر میدیگر نمی

 بلکه ضرر در ضرر است و در بارة کبوتر بازی وارد است که رسول اکرم 

دود، فرمنود: شیطانیسنت کنه در عقنب کسی را دید که در پی کبنوتری منی

 دود.شیطان دیگر می

 بیهقی(سنن ابن ماجه و احمد، سنن مسند امام  ،ابوداودسنن )

و ظاهر است که در این عمل هم ایجاد غفلت از ذکر الهی و اشنتغال بمنا 

 ال یعنی است که مکروه و حرامست.

 دیگنران رود، و حرم سنرای بسا که کبوتر باز بر سر کوه و بام بلند میچه 

کنند. ازینن سنبب در شنامی نوشنته اسنت کنه بناک نمیاو گردد و ظاهر می

کبوترهنای او  ،متوجه نشد محاسنب از تنبیهکبوترباز اگر همچنین کرد و بعد 

نسنبت جنگانیندن  بهرا گرفته ذبح کند، الغرض اینهم یکی از مفاسد است، و 

. منع فرموده است از جنگانیدن حیوانات  آن حضرتبهایم آمده است که 

ن اذینت درین حکم مرغ و کبک و گوسفند و گاو همه داخل اند، چرا که ای

 زبانها است و دوم همان بازی شاغل و مانع از ذکر خدا است.بی
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در مواقاع  باازی و تیرانادازی فصل سوم بعضی ازیان رساوم آتا 

 ست ا عروسی

ست کنه حرمنت آن از ا تضییع مال -1موجود است.  ی ذیلهادرین هم گناه

اینن  کنند وکه صورت افتخار اختینار می تیراندازی بسا -2رآن ثابت است. ق

شنود و در می انجنامکه در کنار بازار این کار  چه بسا -3جرمی دیگر است. 

ضائع است  آن ظاهر است که احتیاط نیست شاید حیوانی که مال خود یا غیر

بساست کنه در نشنة آن منهمنک گشنته از  -4گردد یا کدام انسانی را برسد. 

 ماند. نماز یا جماعت باز

، و درازکنردن ینا تراشنیدن رینش اسنت کردنو بعضی ازین رسوم کوتاه

کردن و تراشیدن ریش و درازکردن کوتاه .بروت و درازکردن موی سر است

 بروت و موی مثل زنان همه حرامست و چیدن موی از قفا مکروه است.

کنند و داشنتن بنروت را بنه خندند و مسخره میو بساست که بر ریش می

گنردد و دن ایمان هم دشوار میمانکنند، درین صورت سالمطریق افتخار می

ه بن سنفیدزدن ریشگردد. و یکی ازینن رسنوم وسنمه تجدید نکاح الزم می

. در حدیث است آخر زمانه کسانی باشند می باشد که حراماست وسمه سیاه 

بیننند.  کنند و بوی جننت را هنم نمیکه چون سینه کبوتر ریش خود سیاه می

دهنده بیننده بوده و فریب چارهشخص بیدر ابوداود و نسائی آمده است: این 

 .فطرت الهی را تغییر میدهد

 . و یکی ازینن رسنومیهادادن ریش است مثلِ سِکو یکی ازین رسوم گره

ینا تراشنیدن اطنراف سنت، و وی پیشانی خوردان یا بزرگ ساالن ام تراشیدن
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اطراف سر و گذاشتن موی یا تراشیدن  سر و موی گذاشتن تنها در وسط آن.

 منوی در کننار دو گنوش و کنار گذاشنتنسر تراشیدن اطراف آن اس یا  در

 منع فرموده اند. )ابوداود(. است ازین هم جناب رسول مقبول 

تر را پائین ها آنو یکی از رسوم مروجه درازکردن شلوار یا ازار است مرد

 کردن و زینادزکنردن آسنتین و کشنادهو وسنیع و درامی گذارند از شتالنو 

تر از است پنائینمردان ، و را درازکردن شملة دستار زناندن شلوار کربزرگ

چنانچه در عنرب  است گاه و درازکردن قمیص از شتالنو برای مرداننشسته

فرمودنند کنه: اهلل  امروزه مروج است. در بخاری و مسلم است که پیغمبنر 

امت بنه در روزِ قی تر است، به جانب شخص که ازار او از شتالنو پائینتعالی

. و در روایتی از بخاریست که: هر ازار کنه پنائین از کندنظر رحمت نظر نمی

شتالنو باشند در دوزخسنت. و در حندیثی دیگنر حرمنت درازکنردن همنه 

 ها موجود است. )ابوداود و نسائی و ابن ماجه روایت کرده اند(.لباس

راه  گویند کنه: درازکنردن شنلوار و ازار ازفهم میکج ی انسان هایبعض

م خنوب بایند فهمیند کنه اینن فرینب یکنتکبر حرامسنت و منا از تکبنر نمنی

شیطانست، خیر اگر از راه تکبر نیست، پس چرا ترک سنت کرده بنه اختینار 

 شآیند اینن عملندهد و از بلنندکردن شنرمش میخود این عمل را انجام می

کنند. خواهد که نینتِ تکبنر هنم بخود نشانِ تکبر است، تکبر نیتی دیگر نمی

ی عنزم نینت بنر گنناه و دوم آری اگر نیت هم کرده است دو گناه شدند یکن

 .نفس فعل آن
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دوم این که در احادیث اگر کدام جا قید تکبر آمده است قیند اتفاقیسنت 

نه قید احتنرازی کنه از آن غینر حالنت تکبنر مسنتثنی گنردد و چونکنه اکثنر 

ر فرمود، شرح این این قید را ذک کنند آنحضرت مردمان به همین قصد می

 مطالعه باید کرد. 1مسئله را در پیکار با اسبال ازار

برای اظهار تقوی خود جلو منردم در وقنت  ها و صوفی اندانشمند یبعض

کنند و خنارج از آن احتیناط ندارنند، مسنلّم اسنت کنه در نمناز نماز بلند می

 از گنناهها احتیناط این ه است، اما خارج از نماز شاید طبق رأی گناهش زیاد

و  .الزم نیست، فقط در نماز است و بس. برین عقنل و داننش ببایند گریسنت

کننند، کنند، پس آن را باال جمع کرده بلند میبعضی اصل شلوار را دراز می

برای اینهم در حکم اسبال است، مگر آن که خیاط را گفته بود و او نکرد، و 

و از رزق مشنتبه اسنت اینچنین لباس دراز دوختن هم روا نیسنت، اینن  خیاط

، و لباس غیر شرعی نندوزد. و یکنی از رسنومِ مروجنه زیناده خدا باید بترسد

طنرز ه کردن لباس است به نظر شوق و تزیین و یکی از رسوم لباس را بکوتاه

 کردنست و غیره و غیره.لباس کفار و فساق

اسنت، و رقینق  زننان کردن لبناسدرین زمان کوتاه و بدترین رسمِ مروج

تمام عمر با خوان اس پوشیدن و شلوار وسیع پوشیدنست، مثال  اگر زنی نمازلب

که جسم و موی سنر  روسری نازکیا و کوتاه باشد  که لباسجامه یا پاجامه 

ظاهر باشد و همین را پوشیده نماز خواند چون  -اگرچه نصف و ربع گوش-

                                           
 اسبال ازار= پائين گذاشتن شلوار از شتالنگ. ]مصحح[. -1



   

 ﴾200﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

ای عمنر او نماز منرده اسنت، همنه نمازهنمیرد قابل جنازه نیست، گویا او بیب

منردان با یه بلباس مردان کوتاه باشد بنابر تش چون شبرباد اند، و زنی که لباس

است، افسوس و صد افسوس که درین زمانه از عوام گذشته خواص و  لعونم

 .شان نیز ازین بلیات خالی نیستند. خداوند رحم فرمایداهل بیت

بندون  داشتن سو و نهنادن عکنس و تصنویرو یکی ازین رسوم مروجه 

است. در حدیث است که در هنر خاننه کنه تصنویر و سنو باشند  ضرورت

گردد، مزید تفصیل مسئله تصنویر را در فرشته رحمت در آن خانه داخل نمی

 تحذیر از احقر مطالعه باید کرد.

و المنذهبان در لبناس  هنا دینیکی از رسوم مروجه اختیارکردن وضع بی

ست و سالم و کالم و خورد و نوش مثل کوت و پتلون یا طرز نشست و برخا

مننثال در سننالم فقننط دسننت ضننرورت اسننت بییننا در حلیننه و روش و غیننره 

بلندکردن به جز لفظ سالم، و سالم علیکم بغیر الف والم گفتن در ملکی که 

تنها به ینک دسنت  ،کردنشعار قومی همین است، و وقت مصافحه پشت خم

ه و وقنت وداع خندا حنافظ کردن و وقت سالم دست بنه سنینه نهنادمصافحه

 گفتن و غیره و غیره.

، پنس خود را به قومی مشابه کندچرا که در حدیث آمده است که هرکه 

 ابوداود(.  سنن احمد ومسند او از همان جماعت است. )





 

 

 باب دوم

 داننددر بیان رسومی که عوام الناس آنها را مباح می

گذشنته از عنوام  کنه سنتاز آن رسمها اکثر رسوم عروسی ا فصل اول:

ند، و اگر می باشدران سرگرم  ات و قضات و علماء بزرگبلکه خواص و ثق

رقص است و ننه  نه شود گویند که: چیزی نیست درین خانهر آنان اعتراض ب

د، و نشنواست چنند نفنر جمنع می تسرود و دیگر خرافات، بلکه دعوتی سن

 .طعام می خورند و خوش حالی می کنند

 ،وجه غلط فهمی این خنواص و عندم اهمینت ایشنان !نعزیزان م اخطار:

این جماعنت  ها نظرنیست، بلکه رواج  منکر آن دلیل جواز این عمل و رسوم

متوجنه مفاسند د، امنا نبینرا کمزور و ضعیف کرده است که امور مباح را می

شیرینی و رنو  ةئقاذ طفل نادان، چنانچه خطیر این رسم و رواجها نمی شوند

بنرد، می فهمد که چه چیزی عالیست و بر مضرتهای آن پنی نمیدیده را آن 

ازینن سنبب او را مننع  آگاهنند.های مخفنی آن و بر مضنرتاما پدر و مادر ا

کنند ر مین طفل خیرخواهان خود را دشمن تصنوگذارند و آکنند و نمیمی

 ترین دوست او هستند.حاالن که بزرگ

روج در بنین مسنلمانان جشن تولد برای فرزند یکنی از رسنوم زشنت و من

 است:

 .خصوصا اگر فرزند اول باشد جشن گرفتن برای او را  الزم می دانند -1
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چهار قطعنه ننان بنه چهنار  اطرافیانش و در بعض جا وقت درد زه زن، -2

 شرک است.که این کار اندازند دفع بال میرای بزرگ بشیخ و ت به نام جه

دفنع رای و زنخ او سنیاهی بنبعد پیدائش کودک در پیشانی و سربینی  -3

از بعضی این کنار خنود  را گویند، و پاسبان میآن را کنند و بال استعمال می

 گیرند.دلیل می حدیثی ضعیف مروی از حضرت ذالنورین 

 نهند.کارد یا چاقو زیر سر او می -4

کنردن مختصنر در تمنام محلنه فرسنتادن ننزد زننان روغن برای چرب -1

 ضروری دانند.

 دانند.سیم حلوا را برای اهل محله الزمی میتق -1

های بیماری آن زن جمنع شنده نغمنه و ترنمنات کنه چوگنان در شب -0

 ند.خواننامند می

جنا عادتسنت کنه زن غسنل  یتا چهارده و چهل مکمنل نگنردد بعضن -3

خواند اگرچه جلوتر پناک گنردد و حقیقنت اینن اسنت کنه نکرده نماز نمی

 بخواند پس اگر قدرت غسل ندارد تیمم کند. هروقت پاک گردد باید نماز

فقط عقیقه مستحب یا سنت اینست که روز هفتم برای پسر  رسوم عقیقه:

خنام ینا پختنه  ا یکی و برای دختر ینک گوسنفند ذبنح نمنوده،دو گوسفند ی

 تقسیم کند و سر طفل را تراشیده هموزن آن نقره صدقه کند. را گوشت آن

یا اقربای خود را در روز خاصنی دعنوت  عده ای از خوانین و رسم اول:

نموده و به نام عقیقه به آنها طعام می دهد، قابل یاد آوری است که در عقیقنه 
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دعوت الزمی نیست بلکه گوشت عقیقه را خام ینا پختنه بنه همسنایه، غربنا و 

 اغنیا بدهد. 

 و پول جمع می کنند.گیرند می کمکبعض جا روز عقیقه از مردمان  -2

زم می دانند ران عقیقه را به دایه بدهند که این کار نینز جنزء برخی ال -3

 بدعات به حساب می آید.

اهنل محلنه ینا بزرگترین رسم درین روز دعوت عمومی  -1 رسوم ختنه:

اسنت. در  این امر بکلی مقابل سنت و مخالفت رسول اکرم  که است قریه 

را در ختنة  اص روایت است که عثمان بن ابی الع ناحمد از حسامام مسند 

و فرمودند که:  هبردن انکار صریح کرددعوت کردند آن بزرگوار از تشریف

بنرای اینن کنار ها رفته ایم و نه ه ختن نه در ما در عهد پاک سرور کائنات 

 .واضح شد ازین حدیث بدعیت و قباحت این امر شنیع دعوتی می گرفته اند.

ان جمع شده درین دعوت پنول مردماز بال بر بال این است که امروزه  -2

گیرند که هردو حرامند بننص قنرآن و یا اجبارا  یا استحیاء  می)کمک( چنده 

حدیث که منال کسنی بنه جبنر خنوردن ینا بنه غینر طینب نفنس او خنوردن 

  :حرامست، درین صورت چهار کبیره جمع است

به طریق جبر و  -خوردن مال غیر، سوم -رسمیت این عمل، دوم -نخست

جا این بال در  یسوال حرام. و شنیده شده است که در بعض -. چهارماستحیاء

که اگنر عنوام در چننین  باید تدبر نمایندخواص هم مروج شده است، ایشان 
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و اینن سننت سنیئه از  -کننندو صند در صند می-اقتدا کنند  ی به ایشان امور

 .ایشان مروج گردد، چه قدر بالئی عظیم است

بیننند از عمنل مسنتحب منا کسنی اسنتدالل  با وجود این که اگر خواص 

کند قاعده فقه است که همان مستحب هم برایشان حرام معصیت و بدعت می

زیرا که ویل برای نادان یکبار و برای دانشمند هفت بار ینا ؛ گرددمیو کبیره 

لهم اجعلنا منبع اخلري ال ،كون منبع الشرننعوذ باهلل من أن هفتاد بار آمده اسنت، 
 .منيبرمحتك آ
دهنند و و بعض جا بنابر انجام همین رسم ختنه پسر را مدتها مهلت می -3

 کنند که حاال پول دعوت نداریم.تأخیر می

دین آتش بر آتش و قیامت کبری این که در موقنع ختننه شناعران بنی -4

بنه نناحق منی ان ای حرام اینن بندبختان را اینن عیاشنهشوند و مالآورده می

و آمنی او راسر نگردد ال محاله در نیابت شنیطان فرزنند و اگر شاعر می گیرند

هنند دق بازی انجام میو طبَروشن می کنند.  ضبط و ویدیو رند، یعنی باجه و

گردد. مسلمان افسنوس بنر تعداد جمع میبی که فقط در همین یک امر کبائر

 کنی.تو که در مخالفت خدا و رسول او کمر بسته و دعوای ایمان می

 يهات تعصي الرسول وأنت تظهر حبهفهيهات وه
 هرررذا لعمرررري يف املثرررال برررديع
 لوكررران حبرررك صرررادقا أل طعتررره
 إن احملرررب ملرررن طرررب مطيرررع
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کنی و ادعای دوستی ایشان خیلی عجیب و بعید است! نافرمانی پیامبر را می
ی کم پیدا است، اگر واقعا ایشان را کنی نمونهرا داری! این کاری که تو می

کردی، دوستدار از محبوبش از ایشان اطاعت میداشتی دوست می
 کند!فرمانبرداری می
 به قول رومی:

 منننیم واو منننیم و ننننون تشنننریف نیسنننت

 لفننظ منندمن جنننز پننی تعریننف نیسنننت
 

 .انجام می دهنداظهار تفاخر و مباهات این اعمال شنیع را بخاطر   -1

ی و بر مرکبی سنوار منپسر را مثلِ عروس تزیین کرده در برخی جاها  -1

 .کنند

بخاطر شکر نعمت مهمانی مختصنری سر و صدا اما اگر در مواقع ختنه بی

 .مانعی ندارد -انشااهلل–برای چند تن از دوستان گرفت 

 فصل دوم در بیان رسوم خواستناری و ازدواج

باید دانست که این رسوم به جای عروج کرده است که عروسی امروزه را در 

 -بنه قنول حکنیم األمنت-خواستگاری را  قیامت کبری و رسوم ،مقابل سنت

 قیامت صغری معرفی باید کرد.

پندر گنردد، یکی اینست که چون گفتگنوی خواسنتگاری شنروع می -1

داماد صاحب مال یا جاه اسنت و  آیاکند که دختر درین زمان ما اوال  فکر می

را برای تحصیل دنیا یاد گرفته است یا  یدامال نیست و راه دزدی و مکر و شی
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بیند که کفو دختر منن اسنت ینا ننه، ، پس نمیاگر واجد این شراط بودنه، و 

کند یا نه، مسلمانست یا کافر، حر است ینا عبند میادا دیانت دارد یا نه، نماز 

کند، با وجنودی کنه شنرع مقندس اوال پس بصد خوشی و نشاط استقبال می

و مرضنی نظر در دیانت و کفویت دارد نه غیر. مرضی اینن شنخص نناهموار 

شرع مقدس با همدگر تضاد دارند. در حدیث اسنت کنه از عالمناتِ قیامنت 

گردد و منردم، میبهترین مردمان یکی همین است که آن زمان، لئیم ابن لئیم 

 دهند.دین ترجیح می ردنیا را ب

خواهیم و کسنانی گویند: این قدر رشوت هم ما از تو میاولیاء زن می -2

ند: ما از تو هزار تومان از مهر اصلی به عنوان ازدیاد گویکنند میکه تقوی می

خنورد، اگنر مهنر اسنت چنرا بنه دختنر حقیقت خود میدر گیریم، و مهر می

و اگر گوید که: دختنر معناف کنرده و بنه منن هدینه کنرده  ؟کندحواله نمی

کردن و است، این دروغست اگر زن صغیره باشد یا کبیره درین منورد هدینه

عتبار ندارد کما فی فتناوی امدادینه، پنس در هنردو صنورت کردن او امعاف

 استغفر اهلل. .رشوت و سود با سی زنای مادر برابر است .رشوت حرامست

کننند و شنرط مقنرر طنی میمهر دیگر اولیاء دختر غیر از مهر شرعی  -3

و روغنن و گوسنفند و  عیدی و قربانیکنند که، این قدر جامه و پاجامه و می

آری خیر و اگر نه وصلت منا و اگر می ... .آرد و برنج و حنا و قند و چای و 

شما ممکن نیست. این شروط و اشیاء همه حرام و رشوت اند، اما اگر به غینر 
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 اگر مانعی شرعی-جانب مرد چیزی آوردند برای ایشان استعمال آن  از شرط

 باکی نیست. -نیست دیگر

اساس رسم و رواجهای شایع  اقربای داماد او را مجبور می کنند که بر -4

در بین آنان او برود و هرطور شده مبلغی را پیدا کنند و بنه مصنرف برسناند، 

گاهی بین اقوام رفته و خیرات جمع می کند که بنه قنول افغانهنا اینن کنار را 

گنناه چنند عمل شننیع کند، درین میبجّار  نموری می گویند و به قول بلوچها

حرامسنت و  بغیر ضرورت شنرعی ت کهسوال اس -نخست :جمع است کبیره

 .اینجا هی  ضرورتی نیست

 .غرض افتخار و مباهات است -دوم 

 .ریا و اظهار جاه است -سوم 

  .اسراف حرام است -چهارم 

اینقدر مسلمان را چنین مال حرام و مشتبه خوارنیندن کبینره دیگنر  -پنجم

ص اگنر کنردن بالخصنوبرای دیگران اینچننین رسنوم را معرفی -ششم .است

  دیگران به کردار او اقتدا نمایند.

 .گرددازو جاری می هاگر مقتداست سنت سیئ -هفتم

 اینقنندر گننناه را جهننرا  کننردن و علنننا بننا سنننت مصننطفی  -هشننتم 

 کند فکر باید کرد.کردن چه بال و قیامت کبری ایجاد میمعارضه

وم را این رسنخواهیم ولی مردمان گویند که: ما نمیو بعضی اشخاص می

گویم: و اگر اجرا نکنیم مورد نکوهش قرار می گیریم.  کنند،می بر ما تحمیل

ست که معنروف اسنت، اینجنا م ولی این هم از علتِ همان جریان رسم امسلّ
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بنر او تحمینل منی گنردد است خود بخواهد یا نخواهند 1المشروطمعروف کا

ل حکنیم ودرینن خرافنات بنه قنوچون او نیز بر دیگران تحمیل کرده اسنت. 

خواص و علماء و اصفیاء و ثقات هم گرفتنار انند و منداهنت اختینار  2االمت

خداوند رحم فرمایند، و قنرض هنم بنه چننین مواضنع  .کنند إال ما شاء اهللمی

 شرعی ندارد. جواز

ای عروسنی را ه چون خبر طی گردید کسان مرد همین اشیاء و پارچه -1

هنا را بنه همنه ه ادر دختر پارچنبرند درین زمانه بعض جا رسم است که ممی

نیاز بنه تفصنیل خرافاتست که  فرستد که ببیند درین هم چندینه میزنان محل

 د.دار

مروج است که به این ننوع و ها و صندوقها هم ی جا تعیین پارچه بعض -1

 باشد. رنو و مواصفات

، و و سختی باشد ینشانند اگرچه گرمدختر را چند روز در خلوت می -0

نمی  -جز به سختی–جازه ی رفتن به مستراح و وضو گرفتن و غیره هم او را ا

 این رسم در قرن اول نبود.دهند، 

                                           
ی اصولی استو به معنای: آنچه در بين عرف و اجتماع شناخته المعروف كالمشروط قاعدس -1

 شدس است مانند مشروط )شرط كردس شدس( می باشد]مصحح[.

 -1221)در اصطالح علمای احناف شبه قارة هند حكديآ األمدت اشدرف علدی تادانوی  -2
 می باشد. ]مصحح[. هد(1314
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حنناال بننه هرطننرف از اقننوام و غیننره سلسننله دعننوت الننی الشننر شننروع  -3

فرسنتند مردان را قاصد مرد و زنان را قاصد زن می .گردد بخط و به قاصدمی

بیشتر گردد، این تنها جالنب صندها کنند تا شر و خرافات و از هرجا جمع می

معصیت است که بیان آن طولی دارد، این یک گناه نیست، بلکه صدها گنناه 

 است.

شدن زننان ننزدِ عنروس و تقسنیم درین مواقع تا سه شب یا بیشتر جمع -1

ضننروری قننرار را  سننازیحِنننا و غیننره از نغمننه و تننرنم و دسننت بننازی و زبان

و رقاصه و دهل و سرود و چننو و باجنه و  شاعر هاجا یدهند، و در بعضمی

کنه اینن ننار علنی الننار اسنت و تنهنا جنامع  می آورندرادیو و تلویزیون هم 

احضنار  ننزد برخنی اربناب جناه و ثنروتهزارها کبیره است. و درین زمنان 

شراب و شیره خشخاص هم الزمی شده است. استغفر اهلل و نعوذ باهلل، ای مرد 

با خدا و رسول ادعای ایمان و زن حالل داری زودتنر مسلم با اینقدر معارضه 

 دهد.افتاده موقع توبه هم نمی نجات یابی که بر سرموت ناگاه از توبه کن تا 

درینن روز، چنه  است. روز و شب زفافآمد که حاال قیامت کبری  -15

عروس بر سنر آب بردن برون  در هنگام ، وکارهای حرام که انجام نمی شود

جمنع  تیرانندازی و غینره و غینره خرافناتریزی و فتخار و پولبصد دبدبه و ا

 خداوند رحم فرماید. ،شود که از دائره بیان خارج استمی

هنا گنرم و میندان خنورد و تا چند روز مسلسل قبل نکاح و زفاف مجلس

گوینا مجنالس نشناط و  ادامنه دارد. مباهنات و نوش اسراف و تبذیر و افتخار
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رود. العیاذ باهلل گمان نیست کنه درینن مجنالس فرحت شیاطین گرم گرم می

 کدام گناهی که بودنی است جمع نگردد و نباشد.

اگر ولیمه به درجة شرعیست بازهم جلو از عقد نکاح محض رسمی  -12

 است و ولیمه نیست.

بنه خاننة عنروس  عده ای زن ننامحرمچون شب زفاف آمد شوهر را  -13

بنر  هنا زادهکه اول نظر همنان عنمباشند و عده ای مرد نیز با او می رساند می

 چه فحش صریح است.این کار  !!چهرة محترمه عروس افتد

این وقت کنینز و چناکر در رامنی بنندد کنه منن صند تومنان رسنما  -14

 خواهم.می

پنسِ پشنت خاننه  1فکنرزننان بی یبعضن زفناف بساست که در شنب -11

غیرتنی بی .نندزند که با همدگر چنه حنرف میهندگوش می عروس و داماد

 است تدبر باید کرد.

و اقنوام محنرم و ننامحرم چینزی آورده بنر سنر  ها سر صبح همسایه -11

 د.نریزمی و داماد عروس

د که نکنزنند و مشابه زنان میمرد را هم حنا و غیره بر دست و پا می -10

 مکروه است.

                                           
البته این ها زنانی اند كه شوهران پست و بی غيرت دارندو و اگدر هدر شدوهری جلدو زن  -1

 خود را بگيرد این كارها هرگز اتفا  نمی افتد. ]مصحح[.
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کنننند کننه کنناردی هننم در گننردن و مننرد آویننزان میبعضننی جاهننا  -13

 ست این هم رسمی است.پاسبان

 دانند.ضروری میرا هر خاص و عام دن کلمات و آمنت باهلل خوان -11

 گیرد.اجرت نکاح را مُالّ الزمی می -25

 دانند.الزمی می هاجا یدست عروس را گرفتن و پرسیدن را بعض -21

را غنذائی معنین  ها صبح زفاف تا چند روز عروس و دامادجابعضی  -22

 دانند.ن را شگون میدهند و غیر آمی

 حرام است. اکیدا  گیرند، این کارپول می از مدعوین هاجا یبعض -23

 اندازند.در گردن عروس عقد گل و غیره می هاجا یبعض -24

برنند، بلکنه اگنر امکنان عموما  رسم شده است که مرد را نزد زن می -21

امنا اگنر ستر و محرم و غیره باشد زن در خانة منرد بنرده شنود سننت اسنت، 

 دارد. جوازخوف هتک ستر و دیدن نامحرم باشد مرد را برند هم 

را بنرای نکناح منحنوس  هناو روز هاو شنب هناماه برخنی هاجا یبعض -21

 دانند شرک است.می

گناه های بزرگنی کنه هنر ینک شنامل این مجالس از  غرض و خالصه:

 ، چند گناه دیگر است مملو می باشند
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افتخار و مباهنات،  -اسراف و تبذیر، سوم -دوم .1التزام ماالیلتزم -نخست

گرفتن ک گرفتن یا قرض بانبال ضرورت قرض -تشبه به کفار، پنجم -چهارم

 -پردگی، هشنتمستری و بیبی -جبر در تبرعات، هفتم -که سود است، ششم

اعانت علی المعصنیت،  -فوت نماز با جماعت، دهم -ترک فساد عقیده، نهم

 -تأسیس سنت سیئه، سیزدهم -سان معاصی، دوازدهماصرار و استح -یازدهم

تحریض برخالف سنت و شریعت، و خرابی این اعمال از قرآن و حندیث بنه 

 نصوص صریحه ثابت اند.

  +ارشاد فرموده است که:  شود، اهلل می چنانچه مختصرا  ذکر

    _  :اف نکنید هرآئینه اهلل تعالی اسر»[. 141]انعام

فرماید: . و در جای دیگر ارشاد می«گان راکنندهدارد اسرافدوست نمی

+          _  :اسراء[

ناشکر پروردگار خود  کنندگان برادر شیطان اند و شیطانبیهوده صرف»[. 20

آوری و ای نام. و در حدیث شریف است که هر شخص که کاری بر«است

و هرکه برای رسوا می کند ، اهلل تعالی روز قیامت او را شهرت و افتخار کند

عیوب او را به مردمان  شنوانیدن مردمان کاری کند، خداوند روز قیامت

گردد. تلزم شیطان راضی می. ازین معلوم شد که از التزام ماالیشنواندمی

                                           
ه از نگاس شرعی پایبندی به آناا الزم نيست بلكه بایدد بدا الزم دانستن رسآ و رواجاای ك -1

قدرت و قوت كامل این رسآ و رواجاا دور افگندس شودو تا مسلماناا طعآ سادس زیستی و 
 رأفت این دین حنيف را بچشند. ]مصحح[.
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محققین فرموده اند که: وقتی که اصرار بر مندوبات به این حالست، پس 

 اصرار بر مباح را چه حالست؟ و در حدیث است که رسول اکرم 

. و در حدیث است که حالل نیست مال لعنت فرمود سودگیرنده و دهنده را

که جبر در تبرعات روا هی  مسلمان، مگر به خوشی خاطر او. ازین معلوم شد 

کنندة بیگانه و نگاه نیست. و در حدیث است که لعنت کند اهلل تعالی نگاه

 شده را.کرده

 ،اسنتمنع شنده قرآن و حدیث  با صراحتهریکی ازین اعمال  خالصه:

 .جای هی  گونه شک و تردیدی وجود ندارد

پس عزیزان من مقتضای عقل و ایمنان اینن اسنت کنه چنون خرابنی اینن 

مال عقال  و نقال  ثابت شد همت کرده همه را ترک باید کرد و به بدنامی و اع

مالمت و طعن نگه نکنی، بلکه از قرآن مقدس و تجربه، ثابنت اسنت کنه در 

نامی و عزت باالتر موجود است، اینچنین ولیمنه اطاعت خداوند قدوس نیک

ت، و ننه را حدیث مقدس شرالطعام فرموده است، نه اینچنین ولیمه جنائز اسن

های عروسی کنه جائز است، و این هم معلوم شد که این طعام آنکردن قبول

شوند اکثر آنها چنان اند کنه خنوردن و خورانیندن آنهنا روا میداده  امروزه 

نیست دیندار را الزمست که در هر عروسنی کنه اینن رسنوم باشنند ننه خنود 

صاف انکنار کنند. د و از رفتن یگران را اجازه ی رفتن دهکند و نه دشرکت 

مالحظه خویشی و قومی و استاذی و شیخی کسی در بدعات و رسنوم نکنند 

 که رضای خدا و رسول مقدم از هرچیز است.
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عی کنند، اینن دلینل در شنرگویند: فالن عالم چنین میبعض اشخاص می

 .و شریعت تابع عالم نمی باشدچیزی نیست، عالم تابع شریعت است  بودن

فهمند آنجا که این میکه تا اندازه ی دین را لوح سادهو نیز بعضی مالیان 

د و اگنر در مکنانی دیگنر نند و نخورنرسوم اند در آن مجلس و آن خانه نرو

در فتناوی  1گنگنوهی عالمنه. نمنی باشند یمنانعنند نشسته همان غذا را بخور

رشیدیه نوشته اسنت کنه، اگنر هرجنا بخنورد روا نیسنت، و اگنر در خاننة او 

از نخوردن خوف فسادی و اغتشاشی دارد، پنس دل ناخواسنته  فرستادند اگر

مروجه یکنی ین هم احتیاط کند، از همین رسوم بخورد و اگر خاص است از

در مهر است، که بسیاری آن را اختیار کرده و افتخار دارنند، اینن هنم  ةمغاال

 آوری و افتخار است نه غیر.خالف سنت است منظور از آن نام

ه فقنط اینسنت کنه بنال تکلنف و بنال تفناخر بنه طرینق طریق ولیمه مسنون

را دعوت بدهند و  شخصاختصار هرچه دست او برسد مقدار قدرت او چند 

 بس و بعد از عقد نکاح یا زفاف باشد.

از رسوم مروجه و مخل در دین، بنابر تحصیل منافع دنیوی و مادی و 

توغل است و  عصریو  ب نزد بادشاهان خواندن علوم جدیدتحصیل مناص

اعتنائی ورزد، چون که ضرر در آنها به حدی که از علوم دینی تغافل و بی

این علوم معقول محض و جدید، اظهر من الشمس است تحت وعید قرآنی 

                                           
هجری از بزرگان علمای احنداف در شدبه قدارة  1339سال رشيد احمد گنگوهی متوفی  -1

 ]مصحح[. .هند
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و آنچه را که »[. 152]بقره:  _     + :داخل اند

هرچند که  «بخشیده آنان سود نمىرساند و بآموختند به آنان زیان مىمى

محصالن انگریزی و فلسفه و علوم جدیده بگویند که: درین تعلیم چه خلل 

اما اینقدر  ،ممسلّ ؟.است که این فقط زبان دانی و معلوماتست چه نقص دارد

کند و بس، لیکن اینجا نظر نکرده اند که مباح اباحت ذاتی آن را ثابت می

اعتنائی از علوم حقه گردد یا به نیتِ عقائد و بیچون وسیلة معصیت و فساد 

گردد، مثال  ارتکاب معصیت آن را اختیار کند، پس آن مباح هم معصیت می

رفتن به راه فی نفسه جائز است، اما اگر به نیت دزدی و رهزنی و آزار کسی 

گردد. و ظاهر است که این اشخاص که تحصیلِ علومِ جدیده برود حرام می

 ل و ثمرة تعلیم شان فساد عقائد و تحقیرِ علوم و علماء دینی است کنند ممی

و  مترجم یا سیکرتیر بودنو حصول مناصب خالف شرع که آنهم 

محکومیت زیردست کفار یا ظالمانست، حاال واضح است که چه قدر خرابی 

درو جمع شد، این هم حرام گردید. و از همین قبیل است تعلیم  و حرام

تنافر از سلف صالحین و ائمة دین و اتباع سواد اعظم جدیدی که موجب 

زیرا که در حدیث مکرم  ؛باشد، اگرچه در مکه مکرمه باشد یا مدینه منوره

لزوم اتباع سواد اعظم و بندکردن زبان خود از طعن سلف صالحین آمده 

است. و از رسوم مروجه رفتن بعضی مسلمانان بلکه بعض اصفیاء و علماء 

ارهای ینمدن بعض مجالس و سکرو تماشاکردن و تفریح است برای دیدن

خالف شرع که اکثر درین مواضع خالف شرع موجود است مثل مجلس 
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الخصوص مقتدایان را . باهل بدعت و نوروز و غیره حدوانی و تفریاسپ

درین مجامع رفتن کثرت سواد فساق و کفار و تائید و ترویج این معاصی 

 در زمره یاو زیاده کند که سواد قومی را است، و در حدیث است که، هر

صحابه و امت را از نشستن کنار  حتی که رسول خدا  ،می شودشان شمار یا

یابد. و در راه منع فرمودند، زیرا که درین مواضع انسان از گناه نجات نمی

حدیثی دیگر است که قریب قیامت لشکری را که برای اهانت کعبه معظمه 

گناه هم پرسیدند که درینها بی لکند. ام سلمه یآیند زمین خسف ممی

برد، اگرچه طبق هستند که همراه کرده شده اند، فرمود: همه را زمین فرو می

 خیزند.اعمال خود می
اگر چه صورتا معلوم شد که دخول درین جماعات موجب هالکی است 

ن . و از رسوم مروجه بزرگ تملق و شاطری در حضور بادشاهابا آنها باشد

برای حصول نفع مادی و حصول نام و جاه یا حصول خدمت و نوکری و 

، چرا که است نویسی در دفترشان برای تحصیل منافع مادیمأموریت و نام

فرموده است: بد عالمیست که بر در شاهان به تحصیل منافع  آنحضرت 

 دنیوی برود. و در حدیثی دیگر است که او دزد دین است بر او اعتماد نباید

روم از نفع ایشان کرد. و در حدیثی دیگر است که اگر گوید که: من می

را زیگوید، شوم و به عمل و کارشان کار ندارم، دروغ میبرخوردار می

 گردد.هرکه در دود رود جامة او دود اندود می

 اش سیاه و زشت گشت، هرکه گرد کورة انگشت گشت.  جامه از دود 
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شعبة از اعتماد علی غیر اهلل است که جزء  و عقال  هم مسلم است که این

شرکست، و دوم درین عمل ذلت علم است که برای عالم تذلیل علم خود، 

اختیار خود حرامست، سوم ذلت نفس خود و دیگر علماء است بحکم، ه ب

زار بیاالید همه گاوان دِه را و این حرامی دیگر اگر گاوی بیفتد در علف

و این حرامی دیگر است، پنجم کشادن باب است، چهارم تحقیر دین است 

مالمت و طعن و غیبت عوام و دیگر خواص است و این همه گناهان شان 

، زیرا که در این کار شده استسبب فعل او راجع به همان فرد است که 

رود دیگران به چون در موضع تهمت می «التَُّهم َمَواِضَع اتَُّقوا»حدیث است: 

 او سبب گشته است.تهمت او مسبب اویند و 





 

 

 باب سوم

عبادت  دانسته و چوندر بیان رسومی که آنها را عبادت 

 دهندمیانجام 

یکی رسم جلسه میالد شنریف اسنت و آن را سنه ازین رسوم فصل اول:

صورت است، حکم هریکی جداگانه است. صورت اولی آن جلسه که در او 

مباحه و ننه از مکنروه منثال  قیود مروجه و متعارفه هی  قیدی نباشد نه از قیود 

چند مردم اتفاقا  جمع شده کسی اوشان را محض به اینن کنار دعنوت ننداده 

جمع نکرده است، پس درین مجمع خواه به کتاب یا بنه زبنان حناالت مولند 

و در ایل ایشنان کنرده شند، و دیگر اخنالق و شنم شریف فخرِ موجودات 

ی عنن المنکنر بنود از آن هنم اثناء این بیان اگر ضرورت امر بالمعروف و نهن

دریا نکرد، یا که اصل اجتماع برای استماع وعظ و احکام بود در ضنمن آن 

چیزی از مولد و فضائل شریف ذکر کرد هنم منانعی نیسنت، بلکنه مسنتحب 

 است و سنت که این طریق از صحابه رضوان اهلل علیهم مرویست.

کنه در ذات  باشنندموجنود  وم این که، در آن قیود غیر مشروعصورت د

خوبصورت  1بیان کند یا امارد و معصیت اند، مثال  روایات موضوعخود قبیح 

خوانی کنند، یا مال رشنوت و حنرام در آن جلسنه صوت در آن غزلو خوب

ها در آن باشد ینا و آرائش ها شها و فرد یا زیاده از ضرورت برقصرف شو

                                           
 امارد = جمع امردو پسربچه ی تازس بالغ. ]مصحح[. -1
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ینا نثنر چننین الفنا  ینا در نظنم ود، کردن مردمان اهتمام کنرده شنبرای جمع

 †استعمال کند که گستاخی به ذات پاک حق سبحانه، یا انبیاء ینا مالئکنه 
ً ، یا از اشتغال آن مجلس نماز یا جماعت فوت گردد یا ةباشد، صراحتا  یا اشار

یا نیت بانی مجلس تفاخر و مباهنات باشند، ینا  ،احتمالِ قوی این دو امر باشد

ظر داند یا کدام قسنم خنالف شنرع باشند را آنجا حاضر و نا رسول مقبول 

 این صورت بالکل ناجائز و حرامست.

صورت سوم اینست که، به صورت اولنی و دوم هنردو نباشند، بلکنه درو 

کنننده شنخص متندین و ثقنه قیود مباحه باشد و روایات صحیحه باشنند، بیان

باشد و مجلس شهرت و ریا نباشد مال مصروف حالل باشد و آرائش به حند 

کننده از بیان امنر اف نباشد، لباس حضّار هم خالف شرع نباشد و آن بیاناسر

معروف هم دریا نکند و اگر نظم باشد به قواعد موسنیقی نباشند مضنمون از 

حد شرع متجاوز نباشد و از تجربه معلوم باشد که در سامعین کسی نیست که 

 دارد، خالصنه از همنه منکنرات صناف اعتقاد حاضری ناظری آنحضرت 

است، لیکن در آن مجلس شیرینی و قیام و فرش و منبر و بخور و عطنر باشند 

دوم  مطلقنا  جنائز اسنت، و ننه مثنل صنورت مثل صورت اولینه این صورت 

مطلقا  ناروا است بلکه در آن تفصیل است، لیکن اوال چند قواعد متعلقنه اینن 

 :بحث شنیده بعدا  حکم آن بشنوید

بنه عقیندة خنود ضنروری قنراردادن و امری غینر ضنروری را  اصل اول:

مذموم و و ترک آن را  ردنمدکدفهمیدن یا در عمل آن را به نوعی اصرار ک
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، این هردو امر ممننوع انند، چنرا کنه درینن تارک آن را قابل مالمت دانستن

گنردد و در نقض امر شرعی و تعین و تخصیص و التزام و تحدید آن پیدا می

، پنس او ظنالم تجاوز کند د خداوندیقرآن مقدس است که هرکس از حدو

بعضنی از آنهنا در  ةمداست و احادیث داله برین قاعده بسنیار انند، حکنیم األ

 اصالح الرسوم تحریر کرده است.

شدن بنه امنر فعل مباح بلکه مستحب نیز گاهی از سبب ممتزج اصل دوم:

ا رفتن سنت است، امنگیرد، چنانچه دعوتغیر مشروع ممنوع و ناروا قرار می

گردد، چنانچنه از اگر در آن مجلس کدام امر نامشروع باشد رفتن ممنوع می

احادیث و فقه این اصل مصرح است و همینطور مثال  نوافل مستحب انند، امنا 

صنحیح  امرگردند، پس معلوم شد که در اوقات مکروهه مکروه و ممنوع می

 گردد.هم از اتصال چیز ممنوع ممنوع می

دادن دیگر مسلمانان از امور نامشنروع هنم الزم تاین که نجا اصل سوم:

و ضروریست ازین وجه، اگر از کدام فعل و قول خواص که غیر ضروریست 

خوف فساد عقائد و افعال و اقوال عوام باشد، اگرچه همان امر فی نفسه مباح 

گردد و بر خواص الزم است و مستحب باشد کردن آن بر خواص مکروه می

شان . و نزد احقر خرید رادیو و ضبط الصوت و استعمالدنکه آن را ترک کن

خواص را از همین قبیل است، و به این اصل هم احادیث بسیار و قواعد فقهیه 

 به کثرت دال و موجود اند.
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 ضدینباشد، بلکه کراهیت عار در هر امر که کراهت اصلی اصل چهارم:

ف تجربه و مشناهده اعتبار اختالف ازمنه و امکنه و اختاله باشد، پس در آن ب

اعتبنار ه گردد، یعنی ممکن است که چننین امنر بنفتوی اهل علم مختلف می

 ناروا باشنداعتبار زمان و مکان و اشخاص دیگر ه کدام زمان و مکان جائز و ب

یا باعتبار مشاهده و تجربة کدام عالمی از احوال عنوام روا باشند و بنه اعتبنار 

وا باشد، پنس اینن اخنتالف حقیقنی گفتنه مشاهده و تجربة دیگر ناجائز و نار

شود، فقط این اختالفی لفظی و ظاهریست. در حندیث و فقنه نظنائر اینن نمی

بعضنی و  دادنندزنان را اجازة نمناز جماعنت می بسیار اند خود آنحضرت 

بنا  1و از همین قبینل انند اختالفنات امنام همنام ،دکردنصحابة او بعدا  منع می

یعننی اخنتالف عصنر و  در اکثنر مسنائل اختالفنی حمهم اهللشاگردان خود ر

زمان و مشاهده و تجربه است نه حقیقنی، چنانچنه هداینه اینن را جابجنا بینان 

 کرده است.

 هنای امری خالف شرع فوائد و مصلحت در انجام دادناگر  اصل پنجم:

باشد که تحصیل آن در شرع مقدس ضنروری نباشند ینا راه وجود داشته هم 

باشند، و بنرای تحصنیل چننین فوائند و  برای آن این راهغیر  دیگری تحصیل

نیت خیر کرده شود یا این فوائند را مرتنب دینده عنوام را از آن مننع نکننند، 

گردد، اینهم روا نیست چرا که به نیت نیک مباح بالریب و عادت عبادت می

                                           
منظور امام ابوحنيفه رحمه اهللو و شاگردانش امام ابویوسفو امام محمد بن حسن شيبانی و  -1

 امام زفر بن هذیل می باشند. ]مصحح[.
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گردد، نیت در به سبب نیت نیک جائز و مباح نمی هرگز اما معصیت و بدعت

عصیت به طاعت اثر ندارد، اگرچنه در آن هزارهنا مصنلحت باشند ننه تغییر م

ارتکاب آن جائز است و نه سکوت علماء بر آن جائز است، این اصل خیلنی 

 بدیهی است.

کردن عید و جمعه در قری بنه مصنلحت اینن و از همین قسم است جاری

شنود و چننده شود و وعظ و بیان مسائل خوب میکه در آن اجتماع مردم می

شنود، و مالقنات بنرادران خنوب میای مدارس و مساجد و برای ذات مال بر

شنود، اینن همنه خیناالتِ بیهنوده و فرینبِ شود و تخویفِ کفنار میدینی می

بنر امنت کنه شنهرها را  این بالی استشیطانی و اثر انهماک فی الرسم اند و 

در گردند که فنرائض و واجبنات را کنند و موجب هالکی امت میویران می

کننند و خلنق چنین روزهای مبارک محض به احیای رسومِ واهینه تنرک می

 دهند، فکر باید کرد.خدا را هم به این معاصی و بدع علنا  دعوت می

منالِ  نمثال  اگنر کسنی بگویند کنه: منن دزدی و رهزننی و غصنب کنرد

ینا م کنه فرزنندانم محتناج انند و دهانجام مینیت و مسلمانان را به این معنی 

 مال را دزدی نمنوده و بنهو اینها رحم ندارند، من  ندبسیار ا یناء و محتاجفقر

جد به همنین پولهنا مرا ثواب برسد یا من مدرسه و مس دهم تاذوی حوائج می

آن را سبب تغیینر داند، و کنم، آیا کدام عاقل این نیتِ او را خوب میبناء می

نشین شدند حاال ذهن شمارد؟ هرگز هرگز. چون این قواعدمی حرام به حالل

 حکم صورت سوم مجلس مولود را باید شنید.
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پس در صورتِ سوم اگرچه قیود مذکوره فی نفسه مباح اند، لیکن چنون 

که درین زمانه منجر بنه فسناد عقائند و عمنل عنوام انند. بننابراین، وجنه اینن 

 صورت هم روا نباشد.

زمرة صاحب السرنة اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة واحشرنا يف »
بار الها! ما ».  «واجعل حياتنا وموتنا وحشرنا حمتويًا يف مرضياتك يا أرحم الرامحني

ی صناحب را بر سنت زنده نگهدار و ما را بر سنت بمینران، و منا را در زمنره

سنت حشر گردان، و زندگی، مرگ و حشر ما را وفق رضای خنود بگنردان، 

 «.کنندگانترین رحمای رحم کننده

از جملة آن رسوم عرس و فاتحه مروجة اولیناء اهلل اسنت کنه  فصل دوم:

به غنرضِ ایصنالِ ثنواب بنه ارواحِ بزرگنان و اسنتفادة  نه چندان دور در زمان

بسیار دیگر نینز بنر ، مگر حاال مفاسد استبرکات اجتماع صلحاء شروع شده 

در  -1 :فی الحنال درو اینقندر مفاسند موجنود اسنت آن اضافه نموده اند که

شود و آنهم بر سرِ قبر کنه محنلِ عبنرتِ آخنرت ها میبعض جا رقصِ رقاص

 است.

مطربان و قواالن با سنرود و چننو و  ،شاعران ،زنان ها در بعض جای -2

 غیره خرافات موجود است که اصال  رفتن در آن مجلس روا نیست.

و  گنردددر بعض جا این هم نیست، اما طبقِ تعنین تناریخِ اجتمناع می -3

شود، و اینچنین عُنرس را خوانی و غزلخوانی و تقسیم شیرینی و غذا میقرآن

التنزام  فهمنند، مگنر ایننهم روا نیسنت بنه علنتدرین زمانه عرس مشروع می
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بنه غینر  شخصنی که موجود اند، البته اگر گاه گاهی ماالیلتزم و تعین و غیره

 رود مانعی نیست.قید برای ایصالِ ثواب و تحصیلِ عبرت اگر در قبرستان ب

و از رسومِ مروجه یکی حلوای شبِ برات و نهمی و هفتمی عید اسنت، و 

و صنحنک بنی بنی فاطمنه اسنت و  ،اسنت حنرامهای عاشورا اغذیه و شربت

تعزیه عاشورا و ترکِ زینت در ایامِ عاشورا و لباسِ سیاه و زد و کوب درینن 

خوانی درینن اینام و ضهها، و خود روه ایام و نوحه و فریاد در خیابان و کوچ

آبِ خناص و  فرموعظ و حکایت شهادتِ این بزرگواران درین ایام به همین 

به نامِ شهداء حنرام اسنت، و رفنتن و در  سبیل و گوشت گوسفندهای مذبوح

هستند،  حرامشدن یا ایشان را تماشاکردن نیز ناروا و مجالس این امور شریک

اند، این همنه رسنوم انند کنه بعضنی  های نازیبابلکه از بدعاتِ بزرگ و رسم

 مکروه و بعضی حرام است.

 فصل سوم در بیان رسوم موت و بدعاتِ آن

کنند که فالن خویشِ او این که در تجهیز و تکفین و نمازِ او تاخیر می -اول

گذاریم تا مردم خوب جمع شوند، این همه آید یا روزِ جمعه است میمی

خرما  بر سر قبرض جا به همراهِ مرده در بع -دوم .خالفِ شرع مقدس اند

های او را ها و کفشچون شخصی مُرد لباس -کنند، سومبرند و تقسیم میمی

کنند، این وقت دیده شود اگر واریِ همین شخص بالا است و بس تقسیم می

پس اشکالی نیست یا که وارثین همه حاضر و بالا اند و رضا دادند هم مانعی 

صغیر است یا حاضر نیست، اینها همه در اری شمار  نیست، و اما اگر یکی
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بعض جا وقتِ شستن مرده  -اند، تصرفِ یک فرد در آن روا نیست، چهارم

همراه جنازه ذکر جهر در بعض جا مروج است،  -کنند، پنجمذکر جهر می

بعض جا بعد  -خوانند، هفتمبعد نمازِ جنازه دعا به جمع بعض جا می -ششم

بعد دفن بعض جا دو دعاء  -کنند، هشتمبه نیتِ اسقاط مینماز قرآن گردانی 

خوانند و همان یک دعا هم به رفع یدین و اجتماع اختالف دارد چه جای می

دهند در اول شام می -دهند، دهمبعض جا بعد دفن بر قبر اذان می -دو، نهم

شود، شود و تقسیم میشود، و غذا پخته میخانة مرده گوسفند ذبح می

قریب یک هفته یا ماه یا چهل روز مسلسل روزانه یک گونه غذای  -میازده

روز سوم به نام پُرس،  -مختصر از خانة او به مسجد و مال میرسد، دوازدهم

برای غارت خانة آن غریب مرد و زن از اطراف و جوانب در خانة مرده 

ه خواص و عوام به نامِ تعزیه که حاال آن را فاضح -، سیزدهمبرندهجوم می

د، نماینباید گفت از دور و دراز یا قرب و جوار اونجا تا مدتی رفت و آمد می

اینجا آمده کم از کم یک روز و شب یا فقط یک وقت به مقدار خوردنِ 

نشینند، و حال آن که تعزیه سنت را سفر الزم نیست و در خانه رفتن غذا می

او را بگوید:  الزم نیست، هرجا و کیف ما اتفق آن غمزده را مالقات کند

خداوند پاداش شما » «أعظم اهلل أجركم وعزاكم يف مصيبتكم وغفر اهلل مليتكم»

  «ی تان بیامرزدرا زیاد گرداند، و در مصیبت شما را صابر بدارد و برای مرده

و بس باقی همه بد رسمی و بدعات اند، و چند نصیحت و اندرز که در آن 

نجا آاست، اما اگر به غرض دیگر  غذا و انتظار مجلس و غیره نباشد خوب
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 -رفت و به تعزیه هم رفت، پس او را میهمانی کردند مانعی نیست، چهاردهم

د نهمان اهل میت بعضی تا سه یا هفت روز بر سرِ قالینِ خود نشسته انتظار دار

آیند بعضی واردین که می -که مردم برای پرسان مردة من بیایند، پانزدهم

بخشد، خواند و به مرده میست بلند کرده چیزی میگویند: الفاتحه دمی

چون حال مرگِ مرده به اطراف رسید فوری زنان به همان مکان  -شانزدهم

کردنِ اهل بیت و اُوه جمع شده به غیر احتیاط در تحریض گریانیدن و پریشان

 هالباس و رخت خواب مرده را بعض جا -گردد، هفدهمآه شروع می

در بعض  -کند، هژدهمرض بد بود به ما سرایت میند که این مانسوزمی

گردد ن شروع میالباخوانی مالیان و طخوانی و ختمبعد چند روز قرآن هاجا

و بعد خواندن گوشت و برنج و بعض جا پول و بعض جا کدام نخلی و 

خوانی بعض جا بر سرِ قبور قرآن -دهند، نوزدهمدرختی به ایشان می

بر  -اندازند. بیست و یکمقبور سبزیجات و ریحان می بر سرِ -کنند، بیستممی

کنند و بر او قبر را بلند می -کنند، بیست و دومفوقتا  آبپاشی می وقتا سرِ قبور

کنند، بیست گنبد یا علَم و پرچم و چادر یا چراغ و غیره استعمال و بلند می

انجام  معین دیگرهفتمی و چهاردهمی و چهلمی و سالی بدعات  -سوم

اگر کدام شیخی یا استاذی علمی یا امام مسجدی  -دهند، بیست چهارممی

کنند، اگرچه اهلیتِ آن جانشینِ او میرا بمیرد خواه مخواه یکی از اوالد او 

 .را نداشته باشدامر 

حکایتی مشهور است که باری یک نفنر قاضنی مُنرد پسنرش بنه جنای او 

گفت که: می پرسیدند، می گذاشتند که از هی  چیز خبر نداشت، از او هرچه
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س از راهِ کنیم، روزی کندرین مسئله اختالف است ما وقتِ خود ضنائع نمنی

گفنت: بگنذار درینن  شوخی پرسید: قاضی صاحب! چند خندا وجنود دارد؟

اختالف است، اهل مجلس به خنده درآمدند، نندماء قاضنی دیدنند کنه اینن 

نند کنه اینن را تعلنیم رسوائی و تخفیف تا کی، او را پیش عالمی نحنوی بُرد

داد، تا روزی استاد او را ترکیبِ ضَرَبَ زَیدٌ عَمنرا  کنید، استاد او را درس می

گفت، پرسید که خیر زید عمرو را چرا زد، استاد گفت: این مثنالی اسنت در 

دهید زید نحو، گفت: ما به این کار نداریم، اوال  بگوئید چون شما گواهی می

زنند رو چه گناه کرده است، استاد بیچاره داد میعمرو را زده است، آخر عم

که مثالیست، گفت: نه خیر شما رشوت گرفته اید، استاد را به زندان فرسنتاد، 

 این است اثرِ این رسمِ بد.

مننروج اسننت کننه خننواهران را میننرای  برخننی مننناطقپنننجم: در و بیسننت 

دودِ منا در حن -ششمو دهند، این مقابله به نصِ صریح قرآن است، بیست نمی

دهنند، اگرچنه بنرادر مروج است کنه خنواهران را برابنرِ بنرادران مینرای می

بخواهد همه کسان و اقوام و خصوصا  خواهران و دامادان غنیض کنرده او را 

کنند او هم از ترسِ مالمت خاموش است، این هم معارضة عملنی مالمت می

و دیگنر  /یازدهمی شیخ گالننی  -با نصِ صریح قرآنی است، بیست هفتم

 .بزرگان را تعیین می نمایند

برای ایصالِ ثواب تعیینِ زمان و مکنان و غنذا و پختنه ینا غینره همنه  -23

 بدعت اند.
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 .حرام استقبور سیمان کردن، گ  کردن و آهک کردن  -21

 بدعت است. زیاده از حدود شرعسوگ و ماتم هم از  -53

 ده شد.ح توضیاین همه بدعاتِ سیئه اند که خرابیِ آن قبال  

 فصل چهارم رسوم اسقاطِ مروج

اسقاط بعض وجوه صحیحه دارد و بعض وجوه بدعت و غیر صنحیحه، اصنل 

اینست که وقتی که شخصی ازین جهان سفر کنرد و بنر ذمنة او از فنرائض و 

واجبات اسالمی چیزی مانده است، مثال  قضای نماز فرض یا وتنر ینا روزه ینا 

ر یا سجدة تالوت بر سرِ او ماننده بنود، پنس کفارة قسم یا قربانی یا صدقة فط

یکی این که میت وصیت کرده اسنت کنه تمنام فنرائض و  :دو صورت است

گردد که هرقدر باشند فدیة واجباتِ مرا فدیه دهید، اینوقت بر واری الزم می

آنها را بدهد، تا ثلث مال او به آنها خرچ کند، درینصورت وصیت اگر تمنام 

ث منال ینا کمتنر از آن ادا گنردد و واری سسنتی کنرده، فدیة آن مُرده از ثل

این که با وجود بودن مال مینت وصنیت  -کامال  ادا نکند گنهگار گردد، دوم

نه کرد، پس درین صورت بر ذمة واری اداکردنِ آنها اگرچه به کم از ثلنث 

 گردد.تمام شوند، هم واجب نیست، همان مرده خود گنهگار می

بالکل وصیت نکرده است، ینا منال نگذاشنته  حاال درین صورت که میت

است، یا زاید از ثلث وصیت کرده است، یا چندی از آنهنا را وصنیت کنرده 

است، نه همه را با وجودی که در ثلث یا زیاده از آنها گنجایش بنود، درینن 

چهار صورت در دو صورتِ اولی بر ذمة واری اصال  و در صورتِ سوم زاید 
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دادن واجنب نیسنت. فدینه صديةچهارم زاید علی الوعلی الثلث و در صورتِ 

آری، اگر واری تبرعا  چنین کند که فدیة همه را بدهد، پس درینجنا هنم دو 

حالت است، یکی این که واری صاحب مال است و همنه را از جاننب خنود 

داد این خوب و اشکالی ندارد، صورت و حالتِ دوم این که فقهاء یک تدبیر 

که ذمة مرده هم بری گردد و بر واری هنم خنرچ کثینر و  بیان فرموده اند، تا

صرف زیادی نیاید، از مالِ خود دهد یا قرض کرده دهد و آن اینسنت، منثال  

گوید که: اینها فدیة هشت نماز انند نزد او چهار صاع گندم موجود است، می

، پس همان فقیر همین مقدار به واری هبه کرد و می کندو به فقیر داده قبض 

ی تحویننل گرفتننه دوبنناره داد و همچنننین دوره کردننند تننا فدیننة مننرده از وار

هرقسم ختم کردند، این صورت جائز است و امید اسقاط حقوقِ الزمه از ذمة 

مرده هست، اما این واجب نیست، یعنی فعلِ دَور بر ذمة واری محض تبرّع و 

ه احسانست، پس اگر همین صورت هم ضروری و الزمی دانسته شود، از وج

گردد، و این هم ضروریست کنه در صنورت التزام ماالیلتزم بدعتِ قبیحه می

عدم وصیتِ میت تا تمام ورثاء حاضر و بنالا و راضنی نباشنند، از منالِ مینت 

ندهد که حرامست، در صورتِ وصیت زاید علی الثلنث و در صنورتِ عندم 

کنه  گردد و حقنوق نابالغنان و کسنانیوصیت اصال  ندهد، اگر داد ضامن می

 گردد.راضی نباشند بر ذمة او واجب االداء می

حاال آمدیم بر سرِ مقصود این طریقِ اسقاط که فقط یک نخل یا درخنت 

یا چیزی دیگر کیف ما اتفق داد، چیزی نیسنت بلکنه رسنم محنض اسنت، و 
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گردانی و هدیة او به غیر بیانِ قیمنت و غینره و اینن طرینق را الزم رسم قرآن

دعت است، عالمه شامی و دیگر فقهاء تصریح کرده اند، و ترین بگرفتن اقبح

و احسننن  111و فتنناوی رشننیدیه ص  1و  1ج  211در فتنناوی دارالعلننوم ص 

و بالخصنوص مفتنی دیارالهنند و العنرب مفتنی محمند  343ص  1الفتاوی ج 

در ردِ  «دالئل الخیرات فنی تنرک المنکنرات»رساله  /کفایت اهلل دهلوی 

از  تنن 115و در آن رساله کم و بنیش مهنر و امضناء  این بدعات نوشته است

 علماء کبار موجود است مراجعه باید کرد.

 / مددةاکثننر مسننائل بنناال از اصننالح الرسننوم و بهشننتی زیننور حکننیم األ
 مأخوذند.

 فصل پنجم بدعات قبور و متعلقاتِ آن

آوردنِ این باب از قبیل اعادة مامضی است، زینرا کنه در حصنه بینان شنرک 

زین موضوع بیان شده بود، ولی چون کنه نشنیب و فنرازِ اینن مسنئله ا قسمتی

 کردن به آن خالی از فائده نیست.باقی بود دعوت

دهلوی قدس اهلل شاه ولی اهلل فتنة قبرپرستی به قول امام الهند عارف الکبیر 

بینایننان را نابینننا سنناخته اسننت و از اسننراره، ظلمتننی اسننت کننه قلننوب مقلوب

بیضاء حنیفی در مغاک ضاللت سر زیر و پنا بناال انداختنه،  نایافتگی نور ملت

باید دانست که آن فتنه علت گورپرستی است که پرستاران آن را پیر پرسنت 

گویند، و این فعنل شننیع را بهتنر از عبنادت مفروضنه و اورادِ مسننونه هم می

شد و باعوض هر عبادت این عمل در زعم شان می تواند پندارند، چنانچه می
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شنمارند، روزی کنه بنه ننام بزرگنی عنرس ل آن هی  عبادت دیگری نمیبد

کنند و در آن روز رسیدن آنجنا نمایند بر قبر آن بزرگ ازدهام و انبوه میمی

داننند، و بناز تر از بجاآوردنِ عبادتِ مفروضه و تحصیل علوم دینی میرا مهم

رجنوع  به سوی آن قبور ویدنی مشکلهر حل شناعت قبیحه آنست که برای 

آرند و تضرع و الحاح و اظهار نیازمندی آن قدر در آنجا باشد که گناهی می

عشر عشیر آن در مسجد نماز بنه سنوی خندای تعنالی حاضنر و نناظر نکنرده 

طلبند و بنا کنند و اوالد و رزق ازو میدعا و نداء میبه نام صاحب قبر  .باشند

اخره بنر آن قبنور نماینند و مالبنسِ فنادب متوجه شده عکنوف در آنجنا می

نماینند، آالینند و اسنتعمال بخنور میهای میپوشند و آنها را به خوشبوئیمی

مقنابر ثنواب را بنر یننات ئو شنموع و دیگنر اسنباب تزنموده چراغان آنجا را 

نمایننند و بنندین اسننراف تقننربِ آن بننزرگ و دانسننته در آنجننا صننرف می

قبورِ بزرگان به عمنل خواهند و دیگر افعال نسبت به خوشنودی روح وی می

کردنند. )النبالغ آرند که از آن جمله مشرکان هنود پیش اصننام خنود میمی

 المبین(.

فرماید: پس حکم اسالم در آنها اینست که همه را منهدم می 42و در ص 

ساخته زمینش هموار کرده شود، یعنی مسجد بر قبر و گنبد قبر را و همچننین 

زیرا چه آنها بر عصیان  است؛ ند، هدمِ آن واجبهائی که بر قبور بنا شده اقبه

و هر بننائی کنه بنیناد اساس نهاده شده است  دین ایشانو برخالف  پیغمبر 

چنون مسنجد ضنرار پس آن بنیاد  نهاده شود بر معصیت و مخالفت رسول 
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، و نیز سبب وجوب هدم چنین بنای آن است که آن سرور ه هدم استاولی ب

  بر آنها که قبور را مسناجد گیرنند  فرموده و منع کرده و نهیبنا بر قبور را

 هچه از جاننب رسنول اهلل به هدم آن، پس واجب شد که لعنت کرده است
 .ایدمبادرت و مسارعت نم ممنوع است و بنا کننده ی آن لعنت شده

برای قبور شنمعی و ازینجا است که علماء اسالم گفته اند: جائز نیست که 

شود چرا که این نذر نذرِ معصیت است  ائی و غیره نذرچراغی و روغنی و غذ

بنرای قبنور وقنف  و ایفای آن مباح نیست، و نیز جائز نیست چیزی ازین قبیل

 ، زیرا که این وقف صحیح نیست و تنفیذ آن حالل نه.شود

فرماید: افسوس که مردم درین زمانه راهِ راسنت را تحریر می 43و در ص 

اند، هنر سننگی و هنر مکنانی را کنه بنه سنوی  گذاشته کجروی اختیار کرده

آینند و از مظننة شنوند، آن را به تعظیم و تکریم پنیش میبزرگی منسوب می

دارند و آن جنا را قبلنة توجنه و مقنام حاجنات روائنی فتنة شرک اندیشه نمی

های و خوشبو تقرب دوند و به شیرینی و گلخود دانسته از دور و نزدیک می

جویند، و همچنین تسبیح خاک شفا و عصای پیران را به روح منسوب الیه می

گویند، اگر عصا و نعلین چوبی و کاله و جبّه و دستار و تسبیح و جای پیر می

د، آن را رسند و بنه دسنت کسنی افتنغیر آنهنا کنه از مشنائخ بنه مریندان می

گوید گاهِ مردم سازند، نام آن را درگاه شریف نهند، چنانچه کسی میزیارت

مرا از گلیم خاص فالن بزرگ فیضی رسنیده اسنت کنه از احینای زماننه  که:

گویند کنه: وقنت در برکنردن جبنه تواند شد، و بعضی میآنقدر حاصل نمی

نماید کنه در غینر آنوقنت آنچننان روی می عجیبفالن بزرگ بر من حالتی 
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نند و بننه نمایاسنتعمال نمننیآن وسننایل را باشند، و اکثنر از افننراط تعظنیم نمی

دارند و روزی در سال تمام ها آالیند و یک سو نگاه میریات و خوشبوئیعط

 نمایند الخ.برای زیارتِ آن اذنِ عام می

مخفی نماند که تعظیم اشیای منسنوبه بنه بزرگنان : نویسدمی 11و در ص 

موجبِ کفر و شرک نیست، اما رفته رفته اینن داء عضنال از حندِّ خنود  فعةًد

اینن کند و این نفاق آن اسنت کنه چنون علمناء ا میگذشته بیماری نفاق پید

ایشان حیله و اعتذار غلبة محبت نسنبت جاهالن را زا این تعظیم ها باز دارند، 

گویند: حرکاتِ ما از ما به سبب غلبة حال صادر کنند و میبه بزرگانِ دین می

گنذرد در دامِ شنرکِ د، پس هرگاهی که این بیماری از حدِ خنود میشومی

عانِ خیر از کوچة معروف این مان :گویند کهشوند و برمال میگرفتار میجلی 

 گویند الخ.کرامت اولیاء اهلل میمنکر اولیاء اهلل آشنا نیستند، و ایشان را 

های دروغ کنه فرمایند: و از آنجملنه اسنت سنخنمرقوم می 13و در ص 

 َأْعَيرْتُكْم إَذا» مرده پرستان بر رسول گرامی اسالم افترا نمنوده انند، از جملنه:
هر گاه در کارها درمانده شدید به اصنحاب ». «اْلُقُبوِر ِبَأْصَحاِب َفَعَلْيُكْم اْلُأُموُر

 ِبَحَجرِر َظنَّرُه َأَحُدُكْم َأْحَسَن َلْو»منثال  حندیث «  ها( مراجعه کنیدقبور )مرده
ده اگر یکی از شما به سنگی گمان نینک کنرد، آن سننو بنه او فاین» «َلَنَفَعُه

مناقضِ دین اسالم  تاحکه صرا روایت های موضوعیو امثالِ این  «.رساندمی

اهنل ننزد جهنان و  در ه سبب وضنع عابندانِ اصننام و مقنابرباین دروغها اند، 

فهمند که جز اینن نیسنت کنه خندای ضالل رواج یافته اند، این جاهالن نمی
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انکنه بنه سننو و تنا آن عقائند آنهنا فرسنتادهرا بر عکسِ  تعالی رسول اهلل 

به هر  ، پس آنحضرت درخت و مرده حسن ظن داشته اند را به قتل برساند

 طریقه که یافت امتِ خود را از شیفتگی به قبور یک سو نمود.

گویم: این احمقان زمانه در مقابلة آن ذات گرامی امت را دوباره دعنوتِ 

ینری ن مشنائخ پبارهنا مریندان و معتقندا دهند، چنانچه نزد احقرقبرپرستی می

کنی، اما مشائخِ رفتن بر سرِ قبور و غیره سخت منع میاز بیان کرده اند که تو 

کننند، بلکنه بارهنا منا بنرای استشنفای روند و ما را هم امر میما خود هم می

امراض نزدشان رفته ایم، ما را گفته که: اینن منرض از شنامتِ آن اسنت کنه 

وده حناال شنما بنه قنولِ مالینان عمنل فالن صاحبِ قبر که استادِ قدیم شنما بن

کنید، شما را دعای بد کنرده انند، دوبناره شان نمیاید و احترام و تعظیمکرده

رجوع کنید. نعوذ باهلل کسی که به این درجه مقابلِ صاحبِ رسنالت اسنت او 

 .!!تیرا چگونه مسلمان تصور کنیم، چه جای بزرگی و شیخ

بناد کنه از عُدروغنی ست حکاینات فرماید: و از آنجمله امی 11و در ص 

مقابر منقول شده است که، فالن شخص به فالن قبر رسنید و اسنتعانت کنرده 

بر فالن شخص آفتی ننازل شنده بنود، بود از شدتی که داشت رهائی یافت و 

 آمده مستدعی به صاحبِ این قبر گشت، پنس صناحبِ قبنر ضنررِ او را اما او

پس نزد فالن قبر دعا کرد شت، و فالن شخص در حاجتی که داکشف کرد، 

حاجتش روا شد و نزدیک این خادمان و مجاوران ازین قسم چیزها است که 

 ذکرِ آن طولی دارد.
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ترینِ خلننق اهلل اننند کنه بننر زنننده و مننرده دروغ غنرض کننه ایشننان کناذب

بندند، و نفوس بنی آدم بالطبع شیداء انند بنرای قضنای حنوائجِ خنویش و می

جویند، فالح خنود می فرد مضطر به هر سببهرکه  ازالة ضروریات خصوصا 

شنود که فنالن قبنر در حنقِ اگرچه اندران کراهتی باشد، پس چون کسی می

حاجت روائی تریاقِ مجرب است به سوی آن قبر، یا آن دکتر، یا آن مال، ینا 

و دعنا و  و مسنکنتآن آب میدود و آنجا رفته به سوزِ سنینه تضنرع و زاری 

آرد و پس خدای تعالی نظر بر مذلتِ او نهد و مدعای او برمی نماید،التجا می

فهمد که ازین قبر کارِ من انجنام گرفنت و کند آن احمق میحاجتش روا می

 داند که از موالی کل است.او نمی

اگر این شخص بر دوکان و یا بازار و یا در حمام به ذلت و انکساری دعنا 

پندارد که این قبر را تأثیر اهل میگردید، پس این جکرد حاجتش روا میمی

داند که خداوند دعنای مضنطر را اگرچنه کنافر است در اجابتِ دعاء، و نمی

کنند درینن امنر تنأثیر قبنر فهمیندن فرمایند و حناجتش روا میباشد قبول می

عقلی است و نیز هر کسی که دعنای او قبنول شنود رضنای خندای تعنالی بی

زیرا که خدای تعالی دعای مدمن و کنافر  ؛برای او الزم نیست و نه محبتِ او

. یسرنا اهلل تعالى من الندعاء والعمنل منا یکنون موافقنا کندقبول می و فاجر را

 لرضائه وبلطفه وکرمه، انتهى.

 /نیشابوری بن حجاج در بارة هدم قبور: امام مسلم  حدیث مرتضی 
شنیر علنی مرتضنی آرد که گفنت: االسدی میدر صحیح خود از ابی الهیاج 
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: آیا نفرستم تنرا بنر آن عمنل الزم کنه لزومنا  فرسنتاده و برایم فرمود سخدا 

، آن این است که مگذار هی  عکسی مأمور کرده بود مرا بر آن رسول اهلل 

شده، مگر این که آن را  را محو کن و مگذار هی  قبری بلندمگر این که آن 

از آن که بر   حضرت آن آرد کهمی هموار کن. و نیز ابوالهیاج از جابر 

 که آن منافی عزت و اکرامِ مدمن است الخ.نهی فرمود  نشسته شود قبر

خیلی افسوس است برای اهل بدعت کنه خنود را محنب و عاشنق  آگهی:

دانند بازهم به این قنولِ او عامنل نیسنتند، و بیشنتر از همنه در می شیر خدا 

ل منا را و ایشنان همنه را پرستی و قبرپرستی اشتغال دارند، خداوند متعاعکس

 هدایت فرماید.

 از قبرِ آنحضرت  عدمِ استمدادِ صحابه 

و بعضی دیگر از   فاروقوقتی که از دنیا رحلت فرمود، عمر آنحضرت 

صدمة مفارقت پراگنده حواس گردیدند، حتی که کسی از  شصحابة کرام 

وقت به آن  صدیق اکبر  ند، ودادرا خبر موت آن ذات اقدس گفتن نمی

خانة دیگر در محلة دور از خانة آن جناب بودند، بعضی صحابه آن بزرگوار 

بعد از زیارت جسد اطهر ایشان و حادثه را چنین متغیر دیدند،  خبر دادندرا 

  زیارت: باالی منبر رفته فرمودند وقت﴿   ﴾  :زمر[

و چون بر  «یقین آنان نیز خواهند مرد بى گمان تو خواهى مرد و به»[. 35

        ﴿باالی منبر رفتند دوباره خواندند: 
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﴾  :اى از سوى خدا که پیش و محمّد جز فرستاده»[. 144]آل عمران

ه مردمان را خوب آگا «اند، نیستاز او هم فرستادگانى ]آمده و[ گذشته

کردند و بعدا  متوجه شدند که شاید کدام یکی از فرط محبت یا غایتی غم 

اختیار بر قبر مبارک افتد یا طالب استمداد شود ازین وجه فرمودند: ای بی

یشان مرده است و هرکه کرده است، پس ا مردمان هرکه عبادتِ محمد 

ق قابلِ عبادت او زنده و قائم است، یعنی فانی و مخلواهلل را عبادت می کند، 

 و استمداد نیست، الئقِ عبادت حی قیوم است.

سر بسر هنادم اسناس پیرپرسنتی و گورپرسنتی انند،  آثار فاروق اعظم 

کنند، تنا کند و حجر اسود را چنه خطناب میالرضوان را قطع می بيعةشجرة 

 بنر سنرِ منبنر بنر مقنامِ نبنی   ذی النورین و عثمان .کسی این خیال نکند

و خطبه گفتند، اگرچه شیخین از غایت ادب از قینام آن مقنام عنالی ایستادند 

چنان کرد تا منردم را  فرمایند: ذوالنورین تحاشی کرده بودند، محققین می

در استعظام نشستگاه و موقف بزرگانِ خود حجت نباشد و بناب فتننة شنرک 

ان خفی و آثار پیرپرستی مفتوح نگردد، و این فتنه بس عظیم است که پیشنینی

را اول همین فتنه در پیش آمده بود و انجام کار نوبت به اتخاذ ارباب من دون 

به کثرت چنین رواینات بنینِ اوراق مسنطور  اهلل رسانید، و از دیگر صحابه 

 است.
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 اندمشائخ طریقت به اجماع گورپرستی را شرک فرموده

 فرماید: شعرخواجه بزرگ می

 یننننک گربننننة زنننننده پننننیش عننننارف

 ر شنننننننیر مُنننننننردهبهتنننننننر ز هنننننننزا
 

معنین  خواجنهو  1شیخ عبدالقادر جیالنی و شیخ شهاب الدین سنهروردی

الدین اجمیری که شافعیان اند و شیخ گیالنی حنبلی بنود و فتنوی بنه منذهب 

بسننوی و خواجننه احمنند و  2داد و خواجننه عبنندالخالق غجنندوانیشننافعی مننی

ایشنان همنه  خواجه بهاؤ الدین بخاری رحمهم اهلل و قدس اسرارهم، و غیر از

اتفاق دارند که گورپرسنتی بزرگتنرین شنرک و منانع راهِ خندای ذوالجنالل 

 است.

حاال این صوفیانِ گورپرست از کدام مذهب و کدام سلسله اند کنه اتبناعِ 

کنند، بسا است که انسان به فریب شیطان اسنتدراج را هنم کرامنت یکی نمی

 .کند که این بزرگ و کاملی استفهمد و اعتقاد میمی

اخبننار »در بننالغ المبننین نقننال  از  / دهلننویشنناه ولننی اهلل محنندی هننند 

آرد که ایشان از احوال شنیخ می /شیخ عبدالحق محدی دهلوی  «األخیار

                                           
الدین و شيخ شااب الدین یحيی ابن حبش بن اميرک ابوالفتوح ساروردیو ملقب به شااب -1

و از  نامددار فيلسدوف (م 1191 - 1154 ( یدا ) 512 - 549شديخ مقتدولو )اشرا  و 
 ]مصحح[. است.بودس بزرگان تصوف

یوسدف  خواجدهاز خلفدای ( 515)متدوفیبن عبددالجميل غجددوانی  عبدالخالو خواجه -2
 ]مصحح[. .طریقت نقشبندیه است و از مروجان سر سلسله ی طریقت خواجگانيه وهمدانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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کنه وقتنی سنخن در اسنتدراج رفنت، فرمودنند: خود شیخ عبدالوهاب متقنی 

دهند کنه بندان فاسقان و مبتدعان را نیز قنوتی می گاهی خداوندفرمودند که:

توانند کرد، آنها را که در شریعت قدم راسخ ندارند از قلوب عوام می جذب

برند، حکایتی از سرگذشت خود بیان فرمود که: وقتی در ایامِ سنفر در جا می

شهری از دیارِ دکن افتادیم، قاضی شهر عبدالعزیز نامی شافعی مذهب بود، از 

اشند کنه بنا وی او پرسیدم که در شهرِ شما مردی از جننس علمناء و فقنراء ب

صحبت توان کرد، گفت: شخصی است از اهل باطن مشهور اکثر مردم معتقدِ 

روابنط منا و او  علت اینکه مرتکب بعضی نواهی می شنود او هستند، لیکن به

، بر نشانی که قاضی داده بود بدیدنِ او رفتم، دیدم که بر مکنانی خوب نیست

آمندنِ منا خوشنحال شند و  مرتفع با جماعتی از مردان و زنان نشسته اسنت از

خوری شنروع کنرد و منا را نینز اشنارتی بنه مرحبا گفنت، بعند از آن شنراب

خوردنِ آن کرد، گفتم: این حرام است، خوردنی نیست، هرچند مبالغنه کنرد 

خوری ببین که تنرا چنه کننم؟ از وی مکندر امتناعِ ما بیشتر شد و گفت: نمی

ه میان نیاوردم، و همچنان مغموم برخاستم و پیشِ یاران آمدم، لیکن قصه آن ب

لطینف و پُنر از اشنجار و فواکنه و انهنار به خواب رفتم، دیدم که بستانی بس

ها هنا و شندتتر از آنچه تصور توان کرد و در راه وی خارهنا و محنتزیاده

است که وصول بدان متعذر است، و همان مرد پیالة شنراب در دسنت گرفتنه 

رسانم در خواب نیز از من ترا درین بُستان می گوید که: بخور،پیش آمده می

ارتکابِ آن به طور بیداری امتناعی و ابائی رفت و بیدار شدم و الحول گفتم، 
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ار همنین حالنت باز به خواب رفتم، چنان دیدم، و اهلل اعلم چهل، تنا پنجناه بن

خواندم و به جناب خداوند تعالی  درود بر آنحضرت دیدم برخاستم و بعد 

 التجا کردم باز به خواب رفتم، دیدم که من در خندمتِ آنحضنرت دعا و 

عصائی اسنت، ناگناه آن مبتندع پیندا شند،  حاضرم و در دستِ آنحضرت 

عصا به جانبِ وی انداخت و او به صنورت سنگی گشنت و از  آنحضرت 

گریختنه رفنت و آن وقنت بنه منن فرمنود: وی گریخنت  پیشِ آنحضرت 

 آن نیرنو بنازند، پگاه به منزل آن رفتم دیدم که آینده درین شهر نخواهد ما

گفتند که: وی خانه ویران کرد و رخنت اقامنت ازینجنا آنجا نیست، مردم می

 (.132تا  131بربست و رفت )ص 

اینجا ببین این بدبخت سو را استدراجا  چه کرامت و جذب قلنوب داده 

دانسنتند، و در شد، و خلق او را کامل میبودند که به قاضی هم منکشف نمی

 حقیقت آن سو مبتدع بود. شعر:

 ای بسنننننا ابلنننننیس آدم روی هسنننننت

 پنننس بهنننر دسنننتی نبایننند داد دسنننت

 کنننند ننننامش ولنننیکنننار شنننیطان می

 گنننر ولنننی اینسنننت لعننننت بنننر ولنننی

 کارِ پاکنان منردی اسنت و گرمنی اسنت

 شنننرمی اسنننتکنننار دوننننان حیلنننه و بی
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و  حابه و صن †ولی اگر هرقدر کمالش بزرگ گردد بازهم به انبیاء 

گنردد، همیشنه او رسد، و احکنامِ شنرع از او سناقط نمیائمه رحمهم اهلل نمی

 تحت احکام شرع مکلف است مثل عوام.

شخصی را از اصحاب بندر  در روایات است که در زمانِ فاروق اعظم 

آوردنند، گفنت: منن از  نوشی گرفتند، چون ننزد فناروق به تهمت شراب

 «َلُكرْم َغَفْرُت َفَقْد ِشْئُتْم َما اْعَمُلوا»ارشادِ نبوی: مغفورینِ بدرم به نص قطعی 
لذا بر من حدِ شراب نیست، فناروق و اصنحاب رضنوان اهلل علنیهم بنا وجنود 

صحتِ این روایت او را معذور ندانستند، بلکه حدِ شراب زدند، معلوم شد که 

 .هی  ولی و کامل به کمال خود از دائره تکلیفِ شرع بیرون نخواهد شد

 به قبور فصل ششم بعض مسائل متعلق

کردنِ قبنر و قُبّنه بسنتن بنر آن و پنرچم بلنندکردن و چنادر بنر او پخته -1

و امدادینه و فتناوی  112انداختن همه حرامست و بدعت )فتاوی رشیدیه ص 

 ی و غیره(.تاوی و فتاوی عزیزی و فتاوی لکنودارالعلوم و احسن الف

دادن قبنر آن و سنرنهادن بنر آن و بوسنه کردنِدادنِ قبر و سنجدهبوسه -2

و در فتناوی  (.رشنیدیه 135ص ) .استاد و والدین همه حنرام اسنت و ممننوع

عبنادت باشند ینا بنه  دارالعلوم موجود است که اگر سنجدة غینر اهلل بنه قصندِ

اجماع کفنر ه صورتِ عبادت، اگرچه نیت عبادت نباشد، این هردو صورت ب

ل سجده تحیه و غیره بعضی آنها را هم کفر اند و شرک و بر باقی صورت مث

، و بعضی کبائر، اما به حرمت و قریب کفربنودنِ آن اتفناق ندو شرک گفته ا



   

 ﴾321﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

(. و در صورتِ اولنی زن او ینا شنوهرِ زن بنه اتفناق 1و  1ج  130است. )ص 

 گردد و در ثانی اختالف است، اما احتیاط در تجدیدِ نکاح است.جدا می

گنردد، و زن است، اگر آن را ثواب داند کافر می طوافِ قبر هم حرام -3

، به حوالنه بحنر و نهنر از شنرح مناسنک 135)رشیدیه ص  گردد. جدا می

 القاری(.

 کردن حرام است.به دورة مرده گردیدن و صدقه -4

 (1و  1امداد المفتین، ج  111)ص 

 بر سرِ قبر برای صدقه غذا فرستادن بدعت و نارواست. -1

 امدادالمفتین(. – 1و  1ج  114)ص 

کردن محل قبه و گنبندِ فنالن بنزرگ بندعت برای ایصالِ ثواب تعیین -1

 است.

 بدعت است.بر قبور و گنبدِ آن کردنِ جرس و دیگر مزینات آویزان -0

 کردن بدعت است.ها را تراشیده بر گنبد آویزانموی بچه -3

 است. کردن بدعترا آویزان آنگوسفند و مرغ را کشته اعضای  -1

 ذبح کردنِ حیوان بر قبورِ از شرک و بدعت است. -15

 بدعت است.بر سر قبور نهادن و گندم و غیره نهادن جشن -11

 بعضی ازین مسائل در بیانِ شرکیات گذشته است.
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 فصل هفتم در بیان بدعاتِ رمضان

کنردن ینا بسنیار خواندن و ختمدر رمضان مبارک شنتابقرآن حافظ  -1

داند، در این بس بزرگ میکمال و افتخار ا با سرعت و شتاب ختم خواندن ر

گنردد و او بیندار شود کنه نمناز فاسند میبسا است که چنان غلطی می شتاب

گردد این خود گنناهی نیست، یا که ترتیل که فرض است بالکل متروک می

مستقل است چه جائی که مقصد افتخار و نمود باشد، اگرچه تخفیف هنم در 

 ولی مالحظة ترتیل هم بکند.نظر گیرد 

دهند ر ختم قرآن یا از قرائن معلوم باشد که مزد میمُزدگرفتن حفا  ب -2

نشنیند، پنس معنروف هنم کالمشنروط اسنت و شان نمیید ازو اگر نه حافظ ن

 حرام.

ختم شبینه کنه در آن محنض رینا و افتخنار در نظنر اسنت و مالحظنة  -3

 حروف و ترتیل اصال  نیست.

در میان تراویح صلوات بنر محمند رواج دارد، اینن بندعت  بعضی جا -4

 است.

 بعد از هر تراویح دعاخواندن بدعت است. -1

 در میانِ تراویح و وتر التزام دعا به اجتماع بدعت است. -1

در بعض جا بعند نمناز عشناء و تنراویح در مسناجد نفنل بنه جماعنت  -0

 است و مکروه.خوانند بدعت خوانند یا قضای عمری به جماعت میمی
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 ،د و هرینکننشنیندر بعض جا بعد تراویح افرادی چند حلقه بسنته می -3

کننند، یعننی ینک نفنر ینک یک قرآنکریم در دست خود گرفته و دوره می

 خواند، دوباره دوم همینطور تا آخر این هم بدعت است.رکوع می

کننند کند بعض اشخاص نشسنته سنخن میچون امام شروع قرائت می -1

کننند، اینن خیلنی بند و شریک شده رکوع می به رکوع برود،ین که امام تا ا

 ادبی با قرآن و نماز است به همراه امام شروع کند.بی

دهند، بسا اوقات حافظ از خارج نماز، حافظِ نماز را فنتح و لقمنه می -15

 این نزد بعضی مفسدِ نماز است.

بح حلقنة ذکنر بعض جا بعد نمنازِ وتنر در رمضنان و غینره ینا در صن -11

 شود نزد احناف بدعت است.می جهریه منعقد

اینن شود، گردد شیرینی و غیره تقسیم میآن شب که ختم قرآن می -12

 بدعت است.عمل 

در مساجد شب ختم قرآن مقدس یا عموم رمضان ینا عمنوم اوقنات  -13

چنند مکنروه جمنع امنر درین  ،کننددر بعض جا چند برق یا چراغ روشن می

گنردد، گاه میمسجد ینک تماشنه -3افتخار و ریا.  -2اسراف.  -1 گردد:می

توجه نمازیها به آن طرف متوجنه  -4عبادتگاه را تماشاکردن خیلی بد است. 

 کنند.شده از خشوع غفلت می
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در بعض جا در شب قدر مردمان به اجتماع در مساجد اهتمنامِ احیناء  -14

گنردد، اینن هنم ی گفتگنو مینجا اکل و شرب و گاهآکنند و القدر می ليلة

 بدعت و مکروه است.

رسم روزه کشائی بدعت است، آن اینسنت کنه چنون بچنه اول روز  -11

اندازند و چینزی پختنه تقسنیم روزه داشت و افطار کرد در گردنِ او عقد می

 کنند.می

الفنراق خوانندن بندعت و النوداع  در خطبنه رمضنان در جمعه اخینر -11

 است.

رمضان قضای عمری به التزام جماعت خواندن بدعت  در جمعة اخیر -10

 است.

 فصل هشتم در بیان بدعات مدارس و مساجد

کردن در مجنامع بنرای مدرسنه و به صورتِ تخصیص و تعینین چننده -1

دهنی ینا گویند فنالن مسجد بدعت است، مثال  گوید: فالنی تنو چنه قندر می

و ردمنان خناص اینقدر داده است و حیف اسنت کنه تنو اینقندر بندهی، ینا م

گوید که: شنما هنرکس کند و میصاحبِ ثروت را گرفته در جائی جمع می

نویسم و همت کنیند کنه از فنالن کنم دهید بگوئید که من میهرقدر که می

 نباشید که اینقدر داده است.

یا همان چنده به غینر ضنروریاتِ مدرسنه و مسنجد باشند هنم بندعت  -2

 است.
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ن مهنتمم مُنرد فرزنندش اگرچنه قابنلِ یکی از رسوم این است که چو -3

کنند ینا فرزنندِ اهتمام آن مدرسه نیست، محض برسم استادزادگی مهتمم می

 کنند.مدرس را همچنان مدرس می

مور غیر ضروری به راه انداخته در جلسه و دعوات مدارس وقتا  فوقتا  ا -4

 .و در آن مصرف می کنند

 های مدرسه است.دن منارهیکی از رسوم چنده برای تزئین و بلندکر -1

کردن برای کردن و صرفچنده ها و تفاخریکی از مکروهات و اسراف -1

. این عمل مکروه های غیر ضروری استو بلندکردن مناره تزیین زیاد مساجد

کردنِ عبادتگاه است که مکروه دیگر است، و تشبه بنه غینر اقنوام و تماشگاه

از فعنل  کنردن اسنتداللر این کنار بست، و دیگر ا اسالمی است، این مکروه

از منال خنود کنرده بنود،  ایشنان -نخست ؛ زیرا:صحیح نیست ذوالنورین 

 دوران تکلفات زیادی نبود و فعل خود را برآن قیاس نباید کرد. در آن -دوم

 کنننارِ پاکنننان را قیننناس از خنننود مگینننر

 شنننیر نوشنننتن شنننیرگرچنننه باشننند در 
 

هار مصلی در محنراب یکنی یکی از رسوم مساجد اینست که سه و چ -3

 نهند، این اسراف است و افتخار و نمود.بر باالی دیگری می

*** 





 

 

 بیان مسائل شتی از کفریات و شرکیات و بعضی عقائد

دادن کفر است، مثال  گوید کنه: اهلل تعالی را شاهد کرده گواهیِ دروغ -1

 ام و حاالن که کرده است.خدا گواه است که من این کار نکرده

کشنا و یا بهاء الندین مشکل «یا شیخ عبدالقادر جیالنی شیئا  هلل»وظیفة  -2

 مشکلِ ما را کشا، شرک اند.

 کلمة کفر را عمدا  گفتن اگرچه برآن اعتقاد نباشد هم کفر است. -3

ینا  متشنرع دینده در کارهائی که خالفِ شرع اند اگر از کدام عارفِ -4

 کند. را ردآن شنیده شد تأویل الزم است و اگر نه 

 منکر کتب حدیث و فقه کافر است. -1

 ات در گردن انداختن کفر است.اوصلیب و زُنّار و کر -1

آنهنا دانی شاه با عقیده غینبیا رسول یا غوی یا پیر یا قلندر یا غیریب -0

ردِ آن مکروه است و مشنابه شنرک. امنا اگنر بنه کفر است، و به غیر عقیده و

ورانِ کنالم ینا شنعر چننان گفنت گنجنائش دارد و طورِ قضیه اتفاقیه ینا در د

 خالف اولی است.

منوهم  «یا حضرت اینن را بنه تنو سنپردم»در تعویذ نوشتن این کلمه  -3

 شرک است.

 شرک است.آنان استعاذه از اولیاء به عقیدة قدرت  -1
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 اهانت و توهین علماء ربانیین و توهینِ علم کفر است. -15

کردن کفنر و نظم در آوردن و فارسی و غیره نظم کالم اهلل را به شعر -11

 است.

وِردکردنِ، یا رسول اهلل اُنظُر حَالنَا، مکنروه اسنت اگنر عقیندة غینب  -12

 نباشد ورنه کفر است.

 کبیره را حالل دانستن کفر است. -13

 کردن با وجود تصدیقِ قلبی شرک است.قصدا  شرک -14

 ت گفتن کفر است.را در اشعار یا غیره صنم یا ب ر پیامب -11

رسول بخش، امام بخنش، غنوی بخنش، پینر بخنش، قلنندر بخنش،  -11

ساالر بخش از اسماء هرچه بندگی و بخششِ به نسبت مخلوقی باشد ممنوع و 

 موهم شرک و واجب التبدیل است.

 کفر است.زن نکاح دو عار دانستن  -10

اه و که اهل بدعت از شنیخ گیالننی و قلندربادشن بر حکایاتِ شرکی -13

 کنند تصدیقِ آنها هم شرک است.شمس تبریزی رحمهم اهلل می

 کافر است. منکر بشریتِ آنحضرت  -11

 دادنِ جن انسان را حق است.تکلیف -25

 اولیاء مثلِ شهداء از عذابِ قبر محفو  اند. -21

 کراماتِ اولیاء حق است. -22
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نننی شننیخ گیالشننانة شننب معننراج از را  داسننتان اینکننه آنحضننرت  -23

 غلط و دروغ است. داشته اندبر

 فسق است. بی ادبی در حقِ صحابه  -24

نیست، اگر یا نبی ولنی را  للعالمین صفتِ خاصة آنحضرت  حمةر -21

 للعالمین به تأویل گفت گنجائش دارد. حمةهم ر

مرتضی به کرم اهلل وجهه از جهتِ آنست  علیتخصیص اسم گرامی  -21

شنان یگفتند، اهل حق در مقابلنة اوَّد اهلل وجهه میکه بدبختان خوارج او را س

 کرم اهلل وجهه گفتند.

شنود، مسنائل بناال منأخوذ از هی  شفاعت به جز اذن خداونندی نمی -20

 فتاوی رشیدیه اند، از باب اإلیمان و الکفر و کتاب العقائد.

برآوردنِ فال، حرام و ممنوع است به ذریعة کتاب باشد یا حساب ینا  -23

 ح و غیره.تسبی

 محروم است. تارکِ سنت تا دمِ موت از شفاعتِ آنحضرت  -21

صنحیح نیسنت، اگرچنه رواینتِ  ن آنحضنرت داشتروایتِ سایه ن -35

ضعیف در خصائص کبری سیوطی از حکیم ترمذی و جنامی در شنعر خنود 

 (.1آورده است )از امداد الفتاوی ج 

ه سنخت گهنگنار تارک نماز از دائنرة اسنالم خنارج نیسنت، اگرچن -31

 است.
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 است. 1توقف اولی در اسالم و کفر والدینِ آنحضرت  -32

 عالم اگرچه فاسق باشد توهینِ او روا نیست، مگر آن که مبتدع باشد. -33

گنان در بین مردهرا ثواب صدقات و غیره اگر به جماعتی به بخشد،   -34

 .شودتقسیم می

 وقتا  صحیح نیست.آمدنِ روحِ مرده در مکانِ خود وقتا  ف -31

 گردد.اگر کسی گوید: من قرآن را تسلیم ندارم کافر می -31

 کنندة عکسِ مرشد و بادشاه کافر است.سجده -30

 و اطفال را سوالِ قبر نیست. †صحیح اینست که انبیاء  -33

 مولوی خاص. یکانکارِ شریعت کفر است نه انکار شریعتِ  -31

حینثِ دعنوت داخنل انند، امنتِ  از کفار هم در امتِ آنحضنرت  -45

 شوند.دعوت گفته می

                                           
وارد شدس كه داللت می كند پددر و مدادر ایشدان در  هاحادیثی از رسول گرامی اسالم  -1

ولَ اللَّدهِ: عَنْ أَنَسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُال قَالَدوزخ اندو از آنجمله حدیث:  و أَیْدنَ  یَا رَسدُ
و مسدلآ در صدحيحو .أَبِی ؟ قَالَ : فِی النَّارِ . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاسُ و فَقَالَ: إِنَّ أَبِی وَأَبَاکَ فِی النَّدار

 صَلَّى اهلل عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اهلل عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اهللُآمدس است:  911 حدیث شمارس:
سْتَأْذَنْتُ رَبِّی أَنْ أَسْتَغْفِرَ ألُمِّی فَلَآْ یَأْذَنْ لِی و وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَدا فَدأَذِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّآَ : ا

 . لِی
. برای تفصيل بيشتر به: شرح النووی علی صحيح مسلآو عون المعبود شدرح سدنن أبدی داودو 

 راجعه شود. ]مصحح[.فتاوی شيخ اإلسالم ابن تيميه و كتاب شرح عقيدة طحاویه م
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هرکنه گوینند کننه: نبنوت چیننزی کسننبی اسنت یننا عبنناداتِ اسننالمی  -41

 ضروری نیستند، کافر است.

رفتنِ بیت اهلل به زیارت کدام بزرگی بر سنبیلِ کرامنت هر که گوید  -42

 .، دروغی بس عظیم گفته استممکن است

 هردو جائز است.ایصالِ ثواب برای مرده و زنده  -43

 در قبور به دالئلِ صحیحه ثابت است. †حیاتِ انبیاء  -44

آنکس که او رتبة اجتهاد ندارد امثال عوامِ این زمانه او را تقلیدِ کدام  -41

       ﴿مجتهد و عالم الزم است به نصِ قرآن: 

﴾  :و  «بپرسنید [ اهنل کتنابدانیند از ]داناینانگنر نمنىپنس ا»[ 43]نحل
 احادیثِ کثیره درین مورد وارد شده است. 

فرزندان و عیال خود را به "در وقت سفر رفتن اگر کسی بگوید که:   -41

این کلمه کفر اسنت و نبایند گفنت و بهتنر اسنت گفتنه  "خدا و به تو سپردم

 ."بعد به تو سپردم فرزندان و عیال خود را اوال  به خدا و"شود: 

و اندیشة کفر هم بعنض بوده تعریف و ثنای کافر سخت گناه و فسق  -40

 جا دارد.

کنند و تنوهینِ علنم و کسی که تعریف و مدح تعلیماتِ جدینده می -43

کنند ینا آن را بیکناری و گندائی تصنور و تندریسِ قرآننی می دینی مدارس

 کند کافر است.می
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ذوالجالل منرا چننین فرمنوده اسنت ینا  اگر کسی گوید که: خداوند -41

 جبرئیل با من چنان دستور داده است و به غیر واسطه در نظر دارد کافر است.

 توهین مسجدِ کفر است. -15

کلمننة کفربننودن کنندام لفننظ و کافرشنندن کنندام شننخص و فتننوی  -11

 کفردادن بر کدام شخص فرقها دارد همه را یک نباید شمرد.

 از من نماز معاف کرده است کفر است. این کلمه که پیغمبر  -12

دانستن ستر شرعی را بد دانستن یا بدبختی گفتن یا زندانِ زنان یا ظلم -13

 کفر است.

کردن کفنر کردن یا مسخره و شوخیدانستن یا توهینریش را خراب -14

 است.

 یا شهادتِ او کافر است. معتقد موتِ حضرت عیسی  -11

در اینامِ وبنا خوانندن  «ا حر الوباء احلاطمرةيل مخسة أطفى هب»دعنای  -11

 شرک است.

 یدعای درود تاج را خوانندن مکنروه اسنت کنه در او الفنا  شنرک -10

 موجود است.

 (.141و رشیدیه ص  – 1)از حسن الفتاوی جدید ج 

*** 



 

 

 بیان بعض مسائلِ متفرقه از بدعات و رسوم و ممنوعات

کردن و نماز ترکیبی خاص الرغائب را به ةشب جمعه اول رجب صلو -1

الضحی را با جماعت خوانندن  ةشب نصف شعبان به هیئتی مخصوصه و صلو

 همه بدعت اند.

 غوثیه که نزد بعضی مروج است بدعت است. ةصلو -2

دعا و مجلس دعناء بنرای اختتنامِ بخناری شنریف بندعت نیسنت، امنا  -3

ر خیر دعناء تکلفات برای آن هم پسندیده نیست غایتش این است که بعد ذک

گردد، و اینقدر در شرع اصلی دارد، اما این که در فالن تاریخ خنتم قبول می

 گردد.معین بشود و این هیئت صورت التزام پیدا کند بدعت می

صدقه تقسیم کنند ینا  به خاطر ایصالِ ثواب بال تعیین تاریخ و روز اگر -4

کنردن را خناص کردن و تقسنیماغذیه بخوراند، جائز است، امنا هیئنت پختنه

 کردن هم بدعت است.

یک محله را در روز عیدین یا جمعه یا  مردمانِالتزامِ معانقه و مصافحه  -1

 بعد هر نماز یا فقط بعد نماز صبح و عصر و غیره بدعت است.

و اقنوامِ او در روزهنای  رضنی اهلل عنهمنا بن علی ذکر شهادت حسین -1

 ه اهل بدعت است.بدعت و تشبّ ،معاشوراء به اهتمام مجالس و هیئات و التزا
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مجلس مولود خوانی به التزام و به اهتمنام و بنه هیئناتِ خاصنه بندعت  -0

 است.

 بار یا یک بار بدعت است. چند دادن اذانها در مواقع وباها و مرض -3

شب جمعه یا هفتم یا نهم یا عیدین را برای ایصالِ ثنواب مُردگنان بنه  -1

 د فرستادن بدعت است.غذا و غیره خاص کرده در مسج

 در مجالس بدعات و سفرة بدعات نشستن هم بدعت و ناروا است. -15

 دعاء در اولِ خطبه یا آخر خطبه عیدین بدعت است. -11

ها چنده کرده تقسیم شنیرینی را التنزام کنردن در ختم قرآن و کتاب -12

 بدعت است.

ی التزام رجبنی هنم بندعت اسنت، اگرچنه بنه صنورتِ تبنارک النذ -13

 خواندن باشد.

های شنان اگنر چنه امیندِ ه شان و تعزینارهای کفار و مجالسمیدر س -14

 تجارت و فائدة بسیار باشد یا تماشا منظور باشد هرگز روا نیست.

خواندن بنه حسنن صنوت ینک نفنر ینا دو نفنر نعت و اشعارِ حکمت -11

د( نباشند، همراه اگر دیگر مفسدة شرعیه، )که مجلس زنان و امردان و غیره ان

 جائز و روا است.

 مکروه است. خود گرداند عادترا اگر کردن سر برهنه -11

 سالم کفار به جز از ضرورت مبیحه روا نیست. -10

 مکروه و تشبه به فُساق است. رکردن سوای نصف سها را فرقموی -13



   

 ﴾331﴿   شمشیرِ بُرّان بر اِشراک و بدعاِت دوران
 

 

حشرات را زنده در قالب و غیره دوخته برای شکار در آب یا غینره  -11

 کروه و ممنوع است، بلکه بکشد و اینطور کند.نهادن م

 زن را کفشِ آوازدار و زیورِ آوازدار روا نیست. -25

های خدا نهادن و یا سُور کردن یا تنها نامفرزندان خود را همنام قرآن -21

قرآن کردن مثال  نام فرزند خود، قرآن کرد یا رحیم کرد یا قل هو اهلل یا ینس 

 یا طه کرد مکروه است.

استعمال اجزای انسان و پیوندکاری اعضاهای انسنان بنا انسنان جنائز  -22

 .1نیست

 لباس سرخ معصفر برای مردان مکروه است. -23

 چلیم و تنباک و سیگار و دخانیات مکروه اند. -24

 تریاک یعنی شیره حرام است. -21

 تمام انواع شراب حرام اند از آب جَو و غیره. -21

ظ به غیر التزام جنواز دارد و بنا التنزام بندعت مصافحة واعظ بعد وع -20

 است، مگر وقتی که مسافر باشد مستحب است، اما هم به غیر عقیدة التزام.

 در عروسی کفار رفتن روا نیست و رونده فاسقِ جاهر است. -23

خارجی سوای گوشت یخچنال تنا  ةقند و شکر و روغن و تمام اغذی -21

 حرمت شان معلوم نباشد حالل اند.

                                           
در این مسأله بين علما تفصيل است و به طور عموم نمی شود گفت كه جایز نيسدتو واهلل  -1

 اعلآ. ]مصحح[.
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 برای اسقاطِ او حرام است.زنان  دواخوردن بعد افتادنِ روح در بچه -35

را بپوشند و در قطار و ماشین و هواپیما متاعی که اجازة بُردن نیسنت  -31

 روا نیست. ببرد

کردنِ کسی که منالِ او همنه ینا بیشنتر از کسنبِ، حنرام باشند قبنول -32

 دعوت او و گرفتنِ سوغات و هدیة او روا نیست.

 ب، طبع سعیدی کراچی(.فتاوی رشیدیه مبوّ )از

 بعد نمازها التزام کلمة طیبه به جهر یک بار یا بیشتر بدعت است. -33

بروز عرفه در غیر عرفات جمع شده نماز و دعناء خوانندن مکنروه و  -34

 بدعت است.

آید بوسیدن دو انگشنت و می در اذان چون نام گرامی آنحضرت  -31

 دارد.بر چشم نهادن ثبوتی ن

 رفع یدین بعد اذان در دعای وسیله و غیره لغو است ثبوتی ندارد. -31

 غلط است.روز، ماه، مکان و یا منزل خاص  دانستنشوم  -30

 یا بعند از آناذان از مدذن قبل توسط  هخواندن ابیات، صلوات و غیر -33

 .1بدعت است

 سالم امام قوم را وقت قیام برای خطبه بدعت است. -31

 (.1و  1اوی درالعلوم مبوب ج )از فت

                                           
متأسفانه فرقة برلویه در پاكستان این بدعت را وقيحانه در هنگام هر اذان انجام می دهند.  -1

 ]مصحح[.
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ذبح گوسفند و گاو به این مقصد که این مریض جنن و دینو دارد، و  -45

داخنل  «منا اُهِنل لِغَینر اهلل»کند حنرام اسنت و در خون خورده به ما صلح می

است، و اگر برای این است که این صدقه برای دفنع منرض ننافع اسنت، هنم 

دهیم و مریض را پوستش دربر می بدعت است، و اگر برای این است که این

 ، مبوب(.1دهم مانعی نیست. )امدادیه جلد گوشتش به نام خدا می

اگر واعظ در وقت وعظ برای تنشیطِ سامعین گناه گناه کندام نعتنی  -41

لتزام این عمل هم بندعت ا خواند که جماعت درود خوانند رواست، اما بامی

 شود.می

 بدعت است. صلوة سنة رسول اهللالبعد اذان جمعه صداکردن که  -42

خواندن و به جهر درودخواندن  «هئكتإن اهلل ومال»در دعا با جماعت  -43

 بدعت است.

دعای دوم بعد نماز ظهر و مغرب و عشاء با این التزام عملنی بندعت  -44

درینن مسنئله  /و العرب مفتی محمد کفایت اهلل دهنولی مفتی الهند است، 

نوشته و  «بةفی حکم الدعا بعد المکتو بةس المرغوئنفاال»رسالة مستقله به نام 

، حتنی کنه رئنیس نیز آن را تصدیق نمود انداهیر علماء شاز م تن 255 حدود

مبتدعین و بریلنویین تصندیق کنرده اسنت، مطالعنه بایند نمنود. و در احسنن 

 بحث نفیس کرده است. 340تا  341الفتاوی از ص 

 ن بدعت است.انداختخوشبوئی  قبرِ مرده داخلبر سر قبر یا در  -41
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بعد ختم دعاء بعد درود کلمنه طیبنه خوانندن و دسنت بنر او مالیندن  -41

 بدعت است.

بعد ختم اذان اگر مدذن یا مجینب او چنون کلمنة طیبنه خنتم کنرده  -40

 محمد رسول اهلل اگر ضم کرد درینجا بدعت است.

گوینند: رفتنه منی ی ینک دیگنرهاروز عید بعد نماز منردم در خاننه -43

بندعت بر آن و التزام  ،دی ندارثبوتکار معاف کنید این را بر من حقوق خود 

 .ستا

گوینند: خندا حنافظ، آن دیگنر ینا در وقت رخصت به یکندیگر می -41

سالمت، اینهم بدعت اسنت، در حندیث ه گوید: بدهد یا میهمین جواب می

می  جدیدرسمی آمده است، پس این کلمه گفتن علیکم  سالم الدرین وقت 

 .باشد

خواندنِ درود مروج است و در حدیث وقتِ مصافحهدر بعضی جاها  -15

 دعای مغفرت آمده است.

 دادن برای رفع مصیبت بدعت است.اذان های سیاسیدر فتنه -11

مندرس اگنر اجنازتِ مهنتمم نباشند ینا رفتن در جماعت تبلیا بنرای  -12

 طل ماند خوب نیست.های شاگردان فوت گردد و درس معباشد، ولی درس

نهننا را جننزء آاگرچننه بنفسننه جننواز دارد، امننا  تحصننیلِ علننوم جدینند -13

منندارس دینننی قننراردادن یننا امننداد و اعانننت اربنناب امننارت را در منندارس 
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ننوریِ مدرسنه کردن به تجربه ثابت شده است که موجب تخریب و بیداخل

 گردد.می

چند جنا مسنتثنی کنه خوردن و نوشیدن ایستاده به غیر عذر شرعی و  -14

 (.1حسن الفتاوی جدید ج أزمزم و بقیة وضوء است مکروه است. )از 

 گردانی اگر از ریا خالی باشد جائز است.بحهس -11

 دادن دست عالمِ متقی و بادشاه عادل و پدر و مادر جائز است.بوسه -11

بوسة رخسار یا دهن به این نوع که روشِ مبتدعین و فساق شده است  -10

 ب نیست.خو

بسم اهلل بر پیشانی میت نوشتن و به همنراه او عهدنامنه نهنادن و غینره  -13

 (.3و  2بدعت اند. )از فتاوی موالنا لکنوی ج 

فقه و تاریخ قولی از کتب سنو را به آیاتِ قرآنی یا کدام حدیث و  -11

 .کنده کرده بر قبر نهادن جائز نیست

تر بدهند و کرد تا شیر خنوبگاهِ حیوان داخل اگر چیزی در پیشاب -15

 شیر دوشیدن گرفت شیر حالل است ولی این عمل خیلی ناروا است.

اسنتاد را کننارگرفتن از شناگردان جننائز اسنت، و شنناگرد را موجننبِ  -11

 سعادت است.

مصافحه با زن و محارمِ خود اگرچه جائز است، اما صنراحتا  منذکور  -12

 کلیات گنجائش دارد. در روشنائینیست، مگر 
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کنند در وقنت امروز بُرش را به جای مسواک در وضوء استعمال می -13

ضرورت که مسواک نباشد گنجائش دارد، اما از خود برش خطنره دارد کنه 

 از موی خنزیر باشد، لهذا در ترک احتیاط است.

کردن اگنر در وقت سالم دست به سینه بستن ینا بناالی پیشنانی بلنند -14

 م علیه دور است گنجائش دارد.گر مسلَّنزدیک است خالفِ سنت است ا

 از کفار و مبتدع و فساق تعویذ و بندگرفتن روا نیست. -11

 کردن حیوانات روا نیست.برای طلب باران یا دفع بال ذبح -11

 (.3و  0)از فتاوی دارالعلوم ج 

 بعد فاژه استغفر اهلل گفتن در کدام روایتی نیامده است. -10

تعویذ و غیره به خون یا به نجاستی دیگر بدونِ  نوشتنِ قرآن پاک در -13

اجبار و اضطرار به قصد و اختینارِ خنود کفنر اسنت، امنا اگنر او را بادشناهی 

مجبور کرد به قتل یا قطنع اعضناء و آن اجبارکنننده را قندرت هنم باشند آن 

وقت ارتکابِ چنین عمنل روا باشند، ولنی بنازهم صنبر اولنى اسنت تنا او را 

کار بگویند اضطرار مرضی که حکیم عنالم متقنی تجربنه بکشند. و در حالت

میرد هنم گنجنائش که: این شخص را اگر به این نوع معالجه کرده نشود، می

 .گنجائش ندارددارد ورنه 

 سر برهنه تالوتِ قرآن پاک جائز است. -11

قرآن خالفِ اولی است، به طریق ادب دفن شدة  سوختنِ اوراق پاره -05

 کند.
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 غالف ابریشمی بر قرآن مقدس جائز است.استعمال  -01

 یمشنغول اسنت و دیگنر کلمنة طیبنهکسی که در ذکر اسم ذات یا  -02

کند آن را گوش کند یا مشغول وظیفة خنود؟ بلکنه مشنغول تالوتِ قرآن می

 گردد.

قرآنکریم را به غرض زیننت در آئیننه بنندکردن و روی دینوار زدن  -03

 تبرک جائز است. روا نیست، خالفِ ادب است و به غرض

 و نارواست. حرام «ناد علی مظهر العجائب اخل»دعای  -04

که قانونا  منع اسنت، چنون کنه خطنرة جنان و کاالی قاچاق آوردن  -01

از این  کار ازین سبب  ،ستاشرعا  ناجائز آن دو آبرو دارد و در خطره افتادن 

 .باید کرداحتراز 

 مزدوری برای عکس کشی حرام است. -01

سنازی، سنازی و رادینو و باجهر فعل ناجائز مثل سنینما و تلویزینونه -00

 هم روا نیست.آن مزدوری 

خواهنند اختیننار هننر مأموریننت کننه در آن خننالفِ شننرع کننردن می -03

 حرامست.

برای استقبال اکابر ایستادن جواز دارد، امنا دسنت بسنته ایسنتادن روا  -01

 نیست.

*** 



 

 

 چند بیان بعض بدعاتِ متصوفه و مسائلِ 

 43و قدس سرّه و بّرد مضجعه در صراط مستقیم ص  /شاه اسماعیل شهید 

کشنف و شنهود کنه از مزاولنتِ اعمنال و اشنغالِ سنلوک پنیش »فرماید: می

باشند، لنیکن آید مشترک در میانِ مدمن و کافر و مبتدع و مُتبنعِ سننت میمی

فر کافر و الحادِ ایمانِ مدمن و عزم و اتباعِ سنتِ او باعث مقبولیتِ اوست، و ک

ملحد و بدعتِ مبتدع موریِ ردِ او، پس صرف آن کشف و شهود را کمنالی 

 :«که مطلوب از انسانست دانستن خطائی محض است
از عمده مخالن راه حق ملحدان صوفی شعار اند که از مخافنتِ شنرع  -1

عنه دانند و اشغالِ قبیحنه مبتدکنند، بلکه التزامِ آن را طریقِ خود میباک نمی

کننند و آمیز تعلیم و تعلنم نماینند و کنالم الحناد را در منردم افشنا میشرک

 حسب اقوال و افعالِ ایشان با ایشان معامله کند.

 .است شان به غیر شرائطِ جوازخوانیسماع و غزل -2

 د پرستی است.رُپرستی و امحسن -3

 کردن و در وجدآوردنِ خود است.به تکلف گریه -4

 است. در یک مجلس و مردان اجتماع زنان -1

 .است نداءکردنِ مشائخ از بعید -1
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ادبانه است در حضرت الهی و حضرت رسنول اهلل استعمال کلماتِ بی -0

  بیت: –و جنت در مجالس یا در اشعارِ خود 

 حافظا علم و ادب ورز که حضرتِ شاه

 هرکرا نیست ادب الئنقِ صنحبت نبنود
 

 .بس بزرگ است ةفتن ارتباط داشتن بین نامحرم -3

 بستن و در مساجد نشستن به خواندن ذکر جهر.حلقه -1

 برائی زیارتِ قبور سفرکردن. -15

رسند از تنالوتِ اینکه گوید: مرا از خوانندنِ اشنعار فنیض بیشنتر می -11

 قرآن.

 عقیدة عصمت بر پیران داشتن کفر است. -12

 حال خود آگاه داند، شرک است. بر از هرجا پیر را -13

 .را اکمل از نبوت دانستنوالیت  -14

 حصولِ فیض از قبر. -11

 شریعت و حقیقتِ طریقت را جدا دانستن زندقه است. -11

 علم دین را در تصوف کمالی ندانستن. -10

 علم را از عالم باالتر دانستن.عابد و درویشِ بی -13

 دانستن.ازدواجِ شرعی را معیوب -11

 ترکِ مسجد باشد.خلوت که درو جماعت نباشد و  -25

 زنان را خالفت دادن. -21
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 غیر اهل تصوف را از ایمان دور دانستن. -22

ذمة شفاعتِ ما بهرحال بر پیغمبران است، لنذا گنناه بنرای منا چنندان  -23

 مضر نیست.

 مریدان را اصالح اخالقیات تعلیم ندادن. -24

 کردن.بوسیِ پیران و تبرکات را از حد زیاد تعظیمپای -21

 دادن.بر سرِ قبورِ مشائخ خرافاتِ عُرس انجام -21

 بر قبورِ مشائخ مجاورت کردن. -20

 تصرفِ متصرفین را غیر واسطه دانستن شرک است. -23

 تصورکردن شرکست. داشیخ را ناودان فیض ذاتِ خ -21

کردن عمنل را تحقینر و تنوهینشندن و علمناء بیبر اذکارِ خنود غرّه -35

 .بدترین ذمیمة تصوف است

فقیری را راهی دیگر و مالئنی را راهنی دیگنر کنه بنا همندگر ضند  -31

 دانستن گمراهی است.

 روا نیست. با پیر غیر متشرع کردن بیعت -32

کنه علنم دارد و متبنعِ شنریعت و سننت اسنت، اگرچنه شخصنی هر  -33

 ویژهبو  انسان حق پرست است.کشف و کرامت و عبادتِ نافله نداشته باشد، 

که برای زیارتِ قبور و بنای گنبد و ذبح گوسفند و نذر و نینازِ  یپیر و درویش

، این شخص نمائندة شنیطان و از عنینِ شنیطان تبلیا و شایعه پراکنی کندقبور 

 هم باالتر است، به سیرت ابلیس و به صورتِ بشر است.
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 (.11)صراط مستقیم ص  

 ست.گفتگو در مسئلة توحید وجودیتکلف در  یکی از بدعاتِ قبیحه -34

 بحث آنست. ینها گفتگو در مسائلِ تقدیر و جر ویکی از -31

او را یکی از آنها تعظیم مرشد است به حدی که در افراط العیاذ باهلل  -31

 برساند. ة دینیا به ائم یا به صحابه  به خدا یا به رسول 

 .انبزرگ اندنست نزد قبرِ یکی از آنها نماز خو -30

به طریقِ معالجه و اصل آنها از نصوص ثابنت اشغالِ صوفیه چون که  -33

 شوند.است، بدعت گفته نمی

خواندن شجرة اکابر بر سلسلة خنود بندعت نیسنت. آری، بنرای ننام  -31

 دادن و گرفتن خالی از خلل هم نیست.شجره

مقصود از بیعت اصالح اسنت و بنس، بناقی کشنف و غینره اهمینت  -54

 ندارند.

وری نیست، البتنه بنه قندر ضنروریات و علمی ضر برای صوفی تبحّرِ -14

حاجات دیننی او را علنم ضنروری اسنت کنه از روی تعلّنم حاصنل کنند ینا 

 استماع.

 باال مأخوذ اند، إال ما شاء اهلل(. )این مسائل نیز از کتب مذکور

*** 



 

 

 فصل اطرادی در بیان جواب مختصر بعض روایاتِ مبتدعین

دلیلِ قطعنی ضنروری اسنت، یعننی  باید دانست که برای اثباتِ عقائد تمهید:

به خبرِ واحد و روایاتِ ضنعیفه و قیناس اثبناتِ  –واتره تقرآنکریم و حدیث م

 عقائد روا نیست.

اآلراء مبتدعین جوازِ ننداء لغینر اهلل اسنت، ظناهر  كةیکی از مسائل معر -1

است که این مسئله اعتقادی است، پس باید که به دالئلِ قطعینه اثبنات کنرده 

اهر است که این مسئله از قرآن و احادیثِ متواتره هی  ثبوتی ندارد، شود و ظ

و اگر کدام خبر واحدی پیدا گردد، هم به جوابِ ایشان کالم بانی و مدسسِ 

گویند، کنافی اسنت، می بریلنویاحمد رضا خنان  )فرقة برلویه( این جماعت

 اش اینست:ترجمه

بنافی آحناد محنض هرزهدر مخالفتِ عموم آیاتِ قرآنی، استناد از اخبنار 

 است.

 از گلدستة توحید(. – 4و انباء المصطفی ص  112ص  لمكية)الفیوض ا

کنه  فراموش کردهو خودش هم در اثناء بیان مسئله مذکوره این قاعده را 

استدالل کنرده اسنت کنه بناری پنای ایشنان  باز روایتِ عبداهلل بن عمر 

محبوب «  »اهُمَحمَّد يا: الَقَف لْيكِإ النَّاِس َأَحبَّ اْذُكر»آماس کرد کسی گفت: 

 «.، پس گفت: یا محمداهیاد کنترین مردمان نزد خود را 
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و شرح 131و کتاب األذکار ص  142و ادب المفرد ص  11)ابن سنی ص 

 (.310ص  3و شرح شفا از خفاجی ج  2ج  41شفا از مال علی قاری ص 

وقنوف اسنت این حندیث م -1: برای این دلیل چند جواب ذکر می کنیم

مرفوع نیست و ضعیف است هم و هی  سندِ او از جرح خالی نیست، چنانچنه 

 فرماید: این متروک است.در یک سندِ آن ابوشعبه است، امام دارقطنی می

 (.1ج  314و لسان ص  3ج  314)میزان ص 

گویند: ضنعیف و در سند دوم آن محمد بن مصعب است، امام نسنائی می

فرماید: کثیر الغلط است، عبنداهلل نیز عالمه خطیب میاست. و امام ابوحاتم و 

فرماید: نزد محدثین ضعیف بنود، فرماید: ضعیف است، حاکم میبن سیار می

، 1ج  411صحیح نیست. )تهذیب ص به او فرماید: احتجاج امام ابن حبان می

 (.3ج  120میزان ص 

اگرچه ثقه  و در سندِ سوم آن، زهیر بن معاویه عن ابی اسحاق است، زهیر

بود، لیکن محدثین این را تصریح کرده اند که هنر حندیث او کنه بنه طرینق 

و  135ابواسحاق باشد ضعیف است، چنانچه حافظ ابن حجنر در تقرینب ص 

 212و امام ابوحاتم به حوالة تهنذیب ص  1ج  311عالمه ذهبی در میزان ص 

 از گلدسته(. آورده اند. مأخوذ 3ج 

 .حجت شده نمی تواندقائد پس این روایت در باب ع

 ؛بودن مفید فریقِ مخالف نیستاین حدیث با وجود موقوف و ضعیف -2

زیرا که درین حدیث اُذکُر است، اُدعُ نیست و حرفِ ندا کنه ینا اسنت بنرای 

آید، و اشتیاقا  ذکر کسی وقتنی کنه او را حاضنر نناظر قریب و بعید هردو می
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صوفیاء و بزرگان و شعراء ینا رسنول نداند به حرفِ یا صحیح است. بسیار از 

اهلل به همین اشتیاق و غیر آن عقینده مرویسنت چنانکنه محقنق و مسنلم عنالم 

فریق مخالف، به نام مولوی عبدالسمیع بر اینن مندلل بحنث کنرده اسنت کنه 

سلفِ صالحین ینا رسنول اهلل و غینره الفنا  را محنض بنر غلبنة اشنتیاق منراد 

 گرفتند نه که حاضر و ناظر.می

 (.221تا ص  220الحظه شود )انوارِ ساطعه از ص م

آری، اگر کسی مثل خانصاحب همین شق مدد و حاضر ناظر متعین کرده 

 فرماید: گردد، خانصاحب به زبان اردو میناجائز می حتماصدا کند 

 بیتهننننی اتهننننی منننندد کننننی واسننننطی

 یننا رسننول اهلل کهننا پهننر تجهننن کننو کیننا
 

 است.(. شعر اردو 2ج  15)حدائق بخشش ص 

 .کافی اندبرای ناجائز بودن اعمال شنیع آنها دالئلِ سابق 

پای او آمناس  بکنند که عبداهلل بن عباس این روایت پیش می -دوم 

 )کتاب األذکار و غیره(. کرد او هم ندا کرد یا محمداه.

جواب این اسنت کنه درینن سنند غینای بنن ابنراهیم اسنت، امنام احمند 

فرمایند: ثقنه نبنود، جوزجنانی میبنن معنین فرماید: متروک است، یحینی می

فرمایند: متنروک سناخت، امنام بخناری میگوید که: احادیث جعلنی میمی

 (.2ج  323است، )میزان ص 
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فرمود: وقتی که  کنند که آنحضرت ازین روایت استدالل می -سوم

 هِ اللَّ  عباَد اَي»کند و سواری او گریخت بگوید: سفر می یکسی از شما در بیابان
)مجمع الزوائد  «َحاِضًرا ِللَِّه َفِإنَّ اْحِبُسوا !اللَِّه َعبَّاَد َيا»ًٍ: یةو فی روا «ىِنَنْويُّْعَا

 (.113، و حصن و حصین ص 112، و ابن سنی ص 15، ج 133ص 

 اول این روایت به یک سند از حضرت عبداهلل بن مسعود  جواب:

نویسد که: هیثمی می مرویست که در سندِ او معروف بن حسان است، عالمه

گوید: منکر الحدیث (، ابن عدی می133ضعیف است، )مجمع الزوائد ص 

گوید: مجهول است. )لسان المیزان (، ابوحاتم می3ج  133است. )میزان ص 

روایت  رسد و او از آنحضرت می (، سندِ دوم تا عتبه بن غزوان 21ص 

آن  انراوی یثمی بعضکند، لیکن درین سند هم طبق تصریحِ عالمه هیمی

ضعیف اند. و خرابی دوم اینست که یزید بن علی با عتبه مالقاتش ثابت 

نیست و نه او را دیده است و نه در زمانة او بوده است، لهذا این حدیث 

 منقطع است که این دلیلِ ضعف است.

 (.133)مجمع الزوائد، ص 

داختنه شنود، جواب دوم: اگر با وجود ضعف بر این حدیث نظر طائرانه ان

گنردد، زینرا کنه آن عبناد اهلل کیسنتند، از ابنن عبناس معامله صاف معلوم می

 (.ةوقال: رجاله ثقا 132مرویست که فرشته اند. )مجمع الزوائد ص  ب

گان طلبِ ما فوق األسباب از غائبان و مرده بپس طبق بیان ابن عباس 

 گردد.مدد ثابت نمی
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ه فرمودند: در بیابان چنون خنوفِ ک شان از قول علی استدالل -چهارم

 1، ص 1الحینوان، ج  ة)حینو «÷ال يأعوذ بدان»شیر و درنده باشد، بگوئید: 

 (.113و ابن سنی ص 

بودن ضعیف است، راوی اول ابراهیم جواب: این حدیث با وجود موقوف

، ج 31گویند. )مینزان ص بن منذر است، امام ساجی او را صاحب مناکیر می

دالعزیز ابن عمران است، امام بخاری، ابن معین، نسنائی ابنن ی دوم عباو(. ر1

حبان، ابوحاتم، ابوذرعه ترمذی، دارقطنی عمر بن شبه او را ضعیف گفته اند. 

 (.2، ج 211)تهذیب ص 

راویِ سوم ابن ابی حبیبه است که نام او ابراهیم بن اسنماعیل اسنت، امنام 

دار قطنننی، ابننن معننین  گوینند، امننام نسننائی،بخنناری او را صنناحب مننناکیر می

کنند، ابن مدینی و ابنوداود و ابوحاتم سعد بن ابراهیم مطلقا  او را تضعیف می

گویند که: هر حدیث او که از عکرمه باشند ضنعیف می /حافظ بن حجر 

 (.3ج  131و تهذیب ص  1ج  310)میزان ص     است.

ینا »سنالی گفتنند: روایتِ بالل بن حاری مزنی است کنه در قحط -پنجم

 )کامل ابن عدی(. «محمداه

جواب: کامل ابن عدی از کتنب درجنة چهنارم اسنت و فیصنلة محندثین 

درین طبقه اینست که این احادیث قابل اعتماد نیستند که در عقیدة ینا عملنی 

 (.0)عجالة نافعه ص  –به آنها تمسک شود 
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کنالهِ عبندالرحمن مسنعودی نوشنته بنود  بنرآرند که این دلیل می -ششم

 )تهذیب(. «یا منصور محمد»

گویند، فعل او را چگونه حجنت جواب: محدثین روایتِ او را ضعیف می

 (.133نویسد: ضعیف است. )زیلعی ص گیرند، عالمه زیلعی حنفی میمی

رفتنند و این بزرگوار اینقدر مجذوب شده بود که مورها در گنوشِ او می

 (.2ج  111خبر نداشت. )میزان ص 

شب معراج چند بار به مشورة  رند که آنحضرت وآدلیل این می -هفتم

نزد باری تعالی جل مجده رفتنه تخفینف نمناز طلنب کنرد، پنس  موسی 

 تواند کرد.دهد و او را مدد میمعلوم شد که مرده در سفارشِ زنده افاده می

جواب: از لحا ِ سند اگرچه این حدیث صحیح است، لیکن این استدالل 

 حریفِ حدیث است، چنرا کنه ننه آنحضنرت بالکل صحیح نیست، بلکه ت

را غائباننه نندا کردنند و ننه طلنبِ امنداد کردنند، بلکنه  حضرت موسنی 

صراحتا  در حدیث موجود است که به طورِ مشوره فرمودند: بروید نزد موالی 

را به این استدالل چه تعلنق اسنت، ننزد روایت خود تخفیف طلب کنید، این 

 است. صاحب عقل سلیم این دلیل واضح

1آرند کنه بناری سناریه این دلیل می -هشتم
 فنوج خنود در  ه همنراهبن

که دشمن از عقب در پی حمله بود و ایشان  هاوند با دشمنان بر سر پیکار بودن

                                           
 ساز فرماندهان فارو  اعظآ  دؤلی هن كنانب هبن زنيآ بن عبد اهلل بن جابر بن محمي هاریس -1

در هنگام فتح سرزمين فارس )جنگ نااوند(. برای تفصيل بيشتر حاالت این صحابی بده: 
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روز جمعه در مدینه منوره بر سرِ منبر در عنین  خبر بودند، فاروق اعظم بی

 يا سراريَة اجلبرل»ه نجا صدا کردند کآخطبه این حال را مشاهده فرموده از 
یعنی ای ساریه متوجه کوه شو، چنانچه ساریه شنیده از دشنمن نجنات  «اجلبل

 حاصل کردند، این دلیل است که ندای غائب رواست.

این روایت را بیهقی و ابونعیم و خطیب در کتبِ خنود کنه  ،مجواب: مسلَّ

 (.401المحمدیه، ص  ةدر درجه چهارم شمار اند نوشته اند، )السیر

 (.  3کتب این بزرگواران در طبقة چهارم داخل اند. )عجاله ص 

و حکم کتب طبقة رابعه را ما بیان کردیم و کتنب امنام بیهقنی در درجنة 

 ( و حکنم اینن طبقنه اینن اسنت کنه اکثنر آن 0سوم داخل اند، )عجالنه ص 

نزد فقهاء معمول به نشده اند، بلکه اجماع برخالفِ آنها منعقد گشته.  روایات

 صحیح هم باشد، مگر بحث از باب عقائد است. روایت( و اگر  0اله ص )عج

گویم: استدالل فریق مخالف ازین روایت صنحیح نیسنت، جواب دوم می

فناروق معرکة نهاوند را برای عمر چرا که اهلل سبحانه و تعالی به طور کرامت 

 شان صدا کردند، ساریه هم به طریقِ کرامنت شننید کنه اهللیو ا نشان داد /

 ای حالنت ناگفتنه ازهم اگر فنردی  هامروزلی آواز این را به او رسانید، و تعا

صدا کند و او بشننود نماید و دیگری را به طریقِ مکاشفه یا غیره علم حاصل 

اینجنا  در چه حرج شرعی دارد، لیکن ما نحنُ فیه که نندای مردگانسنت، آینا

                                                                                          
صدفحة  - 1الوافی فی الوفيات ] جدزء  [ 5صفحة  - 3] جزء  اإلصابة فی تمييز الصحابة

 [ مراجعه شود. ]مصحح[.25صفحة  - 21تاریخ دمشو ] جزء [ و  2119
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نکشف کرده اسنت کنه در اوال  مرا شود که این زنده حالِ مرده هم گفته می

شنیدنِ آن مرده و انکشاف حال این زنده هم امکان آیا چه حال است، و دوم 

دارد یا نه؟ و ظاهر است که کرامنت را بنرین قیناس فنرود آوردن قیناس منع 

عالوه ازین درینجا هردو طرف زنده انند و ازینن  .الفارق و غیر صحیح است

کردن خام دماغی و قیناس منع الفنارق واقعه استعانت زنده را از مرده استنباط

را علم ما کنان و منا   اعظم است، و این را هم یاد باید کرد که اگر فاروق

مسنجد  داخلملعون در مجوسی بود، پس چرا از قاتل خود ابولدلد یکون می

 خبر نداشت؟

شود که مدد دهنده، مدد خواهننده را جواب سوم: ازین روایت معلوم می

د نه کنه مددخواهننده مدددهننده را، و درینن دو چینز خیلنی کنغائبا  ندا می

سدال قریش صبح معنراج  هنگامفرقست، عالوه ازین چنانچه خداوند قدوس 

را به پیغمبر بزرگوار خود ظاهر کرده و جلنو آورد،  آناز حال بیت المقدس 

ب چنان کرد، پس سوال غائب و نداء غائ سفاروق عمر چه بعید است که به 

 است.بلکه این صدای حاضر  پیدا نشد،

گان و غائبان هنی  ننصِ قطعنی و ما فوق األسباب بر ندای مرده الحاصل:

حدیثی صحیح و صریح موجنود نیسنت بنرعکس آن بنر ممانعنت آن دالئنلِ 

 قطعیه و احادیث صحیحه بکثرت موجود است، آقایان خود مالحظه فرماینند

ل ضعیف و اقوادارند از  ی که تعلق به عقائدکه مستدل این حضرات در مسائل
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واهی السند اند و با توجه به این که این دالئل هنم در مقابلنة نصنوص قطعینه 

 .«على هذه االستدالالت فوا أسفا»ند، قرار دارقرآن مقدس 
 )از گلدستة توحید و بالغ المبین(.

 شعر:

 ای که شب را روز گفتی روز را شب از عمی

 ا کنننردی مقابنننل بنننا سنننهاآفتننناب و مننناه ر

 رم ای بیخننرد بننا نننورِ خننویئننمچننو خفنناش له

 دشمنی داری تو شاید از آن طلب داری سنها

 یننا چننو احننوال هننردو را دانننی برابننر ای غبننی

 آن ضیاء و دشمن ظلمسنت و بنا ظلمنت سنها

 کننی اینن فرقنه راای عمر تا کی مالمنت می

 چنون نننزول المنناء بگینرد چشننم را بیننند دوتننا
 

 افعال بزرگان دین مختصراً حال فریق مخالف با استدالل اقوال و

با اکابرِ دین هم همین است که اقوال و افعال شان را منوهم و  افرادروشِ این 

دهند که بس ازینن قنول ینا مخلوط نقل کرده در جلوِ مریدانِ خود جلوه می

فعلِ فالن صاحب، نداء غیر اهلل و استمداد و استعانت از مخلوق ثابت گردید، 

گانِ خدا که خداوند ما را و ایشان را هدایت فرماید لیکن افسوس که این بند

کنند و نه سعی فهمانیدن عوام دارند، فقط منظورِ می عبارات نه سعی فهمیدن

اسنت، لنذا کوشنش  حصنیلِ جناه و اسنتجالب منفعنتِ منادیاین حضرات ت
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کنند که این دو چیزِ ما به کدام نوعی که باشد حاصنل گردنند، ولنو اینن می

 تِ صاحبِ شرع نباشد.که در آن رعای

 :/به قول خواجه 
 زاهنند غننرور داشننت سننالمت نبننرد راه

 رننند از پننی نینناز بننه دارالسننالم رفنننت
 

یاد باید کرد آن اینست که، اگر کدام مسنئله از قنرآن  ةاینجا قاعد آگهی:

وسالم دائما  أبندا  ینا  ةألف ألف صلو ئةمقدس یا حدیث نبوی علی صاحبه مأ

ت نداشته باشد و بزرگی قولی کرد بنابر حسن ظن وبائمه دین مجتهدین، ث از

اننوار دالئنل قرآننی ینا هست، اما اگنر را در شرع مقدس تأویلی بر اکابر آن 

بر آن جمع شده و انکشاف داده اسنت، پنس بنا وجنود آنهنا  حدیثی یا فقهی

ن متاع فروش چگونه تسلیم و لوب الحال و مولویاقحرف صوفیان و بزرگان م

، تدبر باید کرد. آری، بازهم اگر راه تأویل پیدا گردد سنعی !؟شودمی تأویل

خود او نه این کنه او را مسنتدل داننیم، و بنر آن  بودن شود فقط برای معذور

بچسپیم و در آن بپیچنیم و گنردِ آن بچنرخیم، و بندعوی او برقصنیم، و اگنر 

انیم و دتأویل هم ممکن نباشد قول و فعل او را در مقابل حجَجِ باال مردود می

 حالِ شان را حوالة خدا کنیم.

قائندِ  ،آمدیم بر سرِ مقصد، مجددِ وقت مجاهند اعظنم امنام ملنت توحیند

قامعینِ مللِ فاسده و بندعات محبنوب قلنوب اولیناء و مقبنول بارگناهِ کبریناء 

موالنا و اوالنا و مقتدانا سَمِیّ النذبیح، اینن رئنیس الموحندین شناه اسنماعیل 
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ا مالکبیر الدهلوی قندس اهلل اسنرارهما و بنرّد مضنجعه الشهید الحفید للعارف

قدس  1ای از مسائل تحقیق مجدد الف ثانیوأماتنا علی حبّهما، باری در مسئله

سره که ظاهرا  مخالفِ شرع است بنه طنور اسنتدالل آورده بنود، خانصناحب 

ید کنه نویسد: معاذ اهلل این شرکِ تقلیدی را ببینبریلوی بر او گرفت کرده می

کنند و در مقابنلِ و مشنهوره را تسنلیم نمی ر مقابل مذهب احادیث صنحیحد

 انتهی بترجمه. –کند سنتِ مولویانِ خویش پیش می سنتِ رسول اهلل 

 (.41)کوکب الشهابیه، ص 

، نمایندشان عمل به طبق قول امامخود باید حاال به نظرِ انصاف باید دید و 

شنرک اسنت، پنس در مقابنلِ در خنالف سننت اتباع مجدد الف ثنانی چون 

کردن در مرام خود شمار آوردن و استداللصدها آیاتِ فرقانی و احادیثِ بی

، و چنه ؟!نباشند و شنرک از اقوال چند صوفی مغلنوب الحنال چگوننه تقلیند

ایمانداری است و حال آن که ایشان و متبعینِ شان درین مسائل مرامنی خنود 

 کنند.استدالل میاز خواب و حکایات برعلیه قرآن و حدیث 

 فرقة برلویه و سایر مخالفین سنتپس شما شنوندگان خود اگر توانید قول 

شنود تنا ذکنر میمثنال شان به طورِ را با فعل ایشان تطبیق دهید، چند استدالل

اهل قبنور ه ایشان در استعانت ب -1برای روشنفکران کار برق شب تاب دهد: 

 إذا»: دهندآن را حدیثِ صحیح قرار میگیرند و این مقوله را مستدلِ خود می

                                           
در سدرهند  هدد911سدنة  جدد الف ثانی همان شديخ احمدد سدرهندی فداروقی متولددم -1

 ]مصحح[. است. هجری در گذشته 1134او در بيست و هفتآ ماس صفر سال:  )هندوستان(و

http://ar.wikipedia.org/wiki/971_%D9%87%D9%80
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فرماید: اینن عارف کبیر قدس سرّه می .«القبول بأهل فاستعينوا األمور يف حتريمت

 برای اخذ نذر و نیناز قبنور بنر مصنطفی که حدیث از قولِ مجاوران است 

 (.110افترا کرده اند. )بالغ المبین ص 

نویسد می 10، ص 2ج  «بهارِ شریعت»در کتاب مشهور این حضرات  -2

بکنند. مفتنی احمند یارخنان  به مرده ها اسنتعانتکه در تفتیش چیز گم شده 

اگر چیزی از که نقل کرده است  115ص  «جاء الحق»در کتاب:  نیز بریلوی

در مقام بلند برو و رو به قبله کرده ایستاده فاتحه خوانده ثوابِ آن تو گم شد 

مد علنوی هدینه کنرده چننین ید احسه ، پس بببخش بروحِ حضور اقدس 

يا سيدي أمحد يا ابن علوان رد على ضراليت وإال نزعترك مرن ديروان »: بگو
 .«األولياء

قارئینِ کرام به نظر انصاف متوجه شوند که این حضرات چگونه عقیندت 

ا اکابر خود دارند که اگر حاجنت بنرآری ایشنان نکنرد، او را از دینوان و ه ب

از کمالِ غفلنت!! ای دننی اگنر تنو اینن کمنال  ه بهکشند، بزمرة اولیاء اهلل می

داری که احمد بن علوان بیچاره را از دفترِ اولیاء کنه آن هنم بنه حکنم خندا 

سنلب کننی و خندا و  باشند ة، و در دست مالئکه شدید القوباشدنوشته شده 

فرشته را هم قدرت جلوگیری تو ازین عمل نباشد، پس چرا حاجت خنود را 

تر و او عاجزتر است، و حاجنت و تو از احمد غریب قوی توانیبرآورده نمی

خواهی که تو از حاجت روا باالتری؟ العیاذ باهلل با این سخافت عقل از که می

 دعوای کمال.
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 برین عقل و دانش بباید گریست

 432 فحة:وی در مقیاس صنربدل شان اچهوطوطی پنجاب و واعظِ بی -3

 نویسد به طریق سدال و جواب.می

 ؟توانده میآیا شیطان هم غائبانه امداد  داد ی:وهاب

   ﴿فرماید: اهلل تعالی می حتما. ،بلی اچهوروی:

    :شیطانها را براى کسانى که ایمان » [.58﴾ ]اعراف

 «ایمندارند، کارگزار قرار داده
حضرات استمداد از شیطان هنم جنائز و شنیطان  سبحان اهلل! چون نزد این

 تواند، پس حالِ اولیاء چیست؟امداد غائبانه می

 ع    ز رقیب دیوسیرت بخدا همی پناهم

 اهل بدعت یک شعر برای دفع وبا نوشته اند، اینست: -4

 يل مخسة أطفي هبرا حرر الوبراء احلاطمرة
 املصررطفى واملرتضررى وأبنامهررا والفاطمررة

 

خاموش  هاشکننده را با آنانسان( دارم که وبای درهمترجمه: من پنج )
 سازم؛ مصطفی، مرتضی، فرزندان شان )حسن و حسین( و فاطمه.می

کننند و بنه ، این را نوشته بر در و دیوارِ خود چسنپان میانسان های مبتدع

 خوانند.ذوق تام در آن ایام می
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اینن در کنه  دارنندازینن خرافنات بسنیار اهل بدعت و جناهالن  خالصه:

 2این پایانِ کتناب اسنت، مدرخنه  مختصر نمی توان همه را به تصویر کشید.

 هن 1313شعبان المعظم سنه 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني محدًا
 كثريًا دائمًا أبدًا كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانک

 

 

 

 

 رمحة ربه یإلحرره العبد املفتقر 

 ها 9911حممد عیسى رسبازي غفراهلل  له ولوالديه 





 
 

 تألیفات حضرت موالنا محمد عمر نقشبندی مجددی مدظله

 زبان م کتابنا ش

 فارسی ضروریاتِ مبلغین 1

 فارسی تحةفوائد فاضله فی بیان الفا 2

 فارسی خیر المقاصد 3

 فارسی کنز الدارین 4

 فارسی زاد الحقیر للحاج إلی البیت العلی الکبیر 1

 فارسی المنجیات والمهلکات 1

 فارسی اسالم و سائنس عالَم 0

 فارسی إحدای العوام 3

 فارسی جودینإرشاد الم 1

  العینین فی مقدمات الصحیحین ةقر 15

 عربی مکتوب العاری، تلخیص العینی علی البخاری 11

  اهمیتِ ریش در اسالم 12

  موارد الشوارد 13

  التعذیر فی أحکام التصویر 14

  ستر شرعی 11

  پیکار با اسبالِ ازار مع ضمیمه متفرقه 11
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